
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2021 

 
Identificació de la sessió:  
Núm. PLE2021000002  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 1 de febrer de 2021 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 21:35 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) 
José Fernando Palau Masip, Regidor  (ERC– AM) 
Rosa Fugarolas Xamaní, Regidora  (ERC– AM) 
Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda)  
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) 
 
Amb veu i sense vot: 
Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí 
  
Desenvolupament de la sessió: 
 
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, 
que es constitueix de forma telemàtica i en part presencial, es comencen a tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 
Amb caràcter previ al tractament dels assumptes de l’ordre del dia, l’Alcalde Sr. Dídac Manresa 
manifesta que “amb el beneplàcit de tots els càrrecs electes, regidores i regidors, farem una menció 
especial per la mort del Sr. Antoni Sibina Cuní, jutge de Pau de Breda que ahir ens va deixar a l’edat 
de 80 anys.  El Sr. Antoni Sibina havia sigut jutge de Pau des del 2003 fins el 2019; va ser un servidor  
públic municipal durant setze anys de la seva vida i per tant li retem aquesta menció i homenatge en 
nom de tot el plenari”. 
 
1.0.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària celebrada el 30 de novembre de 2020 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, en 30 de 
novembre de 2020, d’acord amb el que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el TRLMRLC.  
 
Resultat: l’acta és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
2.0.- Donar compte de les resolucions adoptades, per la Junta de Govern Local, des de l'última 
sessió ordinària plenària 
 
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 

1046-000046-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000046 23/11/2020 

1046-000047-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000047 30/11/2020 

1046-000048-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000048 07/12/2020 

1046-000049-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000049 14/12/2020 

1046-000050-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000050 21/12/2020 

1046-000051-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000051 28/12/2020 



 

 

X2020002493 JGL2021000001 04/01/2021 

X2021000051 JGL2021000002 11/01/2021 

X2021000089 JGL2021000003 18/01/2021 

 
El Ple es dona per assabentat. 
 
3.0.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària 
ordinària 
 
Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2020DECR000935  X2020002328 30/11/2020 
Autorització a l'Agència tributària de Catalunya pel tractament de dades personal 
responsabilitat d'aquesta corporació 

2020DECR000936  X2020002107 30/11/2020 Aprovació de les factures fase ¿O¿ 

2020DECR000937  X2020002107 30/11/2020 DEC APROVACIO FACTURES ADO 30112020  

2020DECR000938  X2020002352 01/12/2020 Aprovar rebuts de l¿Escola Bressol del mes de novembre 

2020DECR000939  X2020002356 01/12/2020 DEC OBRIR ARCS SOTA MIRANDA SESSIO FOTOGRAFICA 01122020  

2020DECR000940  X2020002109 01/12/2020 DECRET RECLAMACIÓ DE DANYS A BENS MUNICIPALS 

2020DECR000941  X2020002339 01/12/2020 DECRET APROVACIO CE TRANSITORI ADM COMPTABILITAT 

2020DECR000942  X2020002361 01/12/2020 Nomenament de regidors/es delegats/des 

2020DECR000943  X2020002122 02/12/2020 DEC RETORN AVAL 02122020  

2020DECR000944  X2020002097 02/12/2020 Autoritzar la represa condicionada d'activitats de l'Espai Jove 

2020DECR000945  X2020002341 02/12/2020 DEC ORDRE DEL DIA 02122020  

2020DECR000946  X2020002365 02/12/2020 
Sobre reconeixement d¿indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del mes de 
novembre de 2020 

2020DECR000947  X2020002300 03/12/2020 Autorització per a l'exercici de la venda ambulant en el mercat municipal 

2020DECR000948  X2020002348 03/12/2020 DEC AUT LLIC A PRECARI PARADA MERCAT MUNICIPAL 03122020  

2020DECR000949  X2020002335 04/12/2020 DEC CONCESSIO LLICENCIA PARADA MERCAT NADAL 03122020  

2020DECR000950  X2020002383 04/12/2020 DECRET CONVOCATORIA MESA DE NEGOCIACIO 22 DESEMBRE 2020 

2020DECR000951  X2019002305 07/12/2020 DEC DESESTIMENT DE CONTRACTE 24112020  

2020DECR000952  X2018000433 07/12/2020 DEC DESESTIMENT CONTRACTE SERVEIS 24112020  

2020DECR000953  X2020002354 07/12/2020 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 30112020  

2020DECR000954  X2020002391 09/12/2020 DEC ORDRE DEL DIA 09122020  

2020DECR000955  X2020002388 09/12/2020 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 09122020  

2020DECR000956  X2020001688 09/12/2020 Sobre admissió provisional d¿aspirants i nomenament del tribunal qualificador 

2020DECR000957  X2020002334 09/12/2020 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 09122020  

2020DECR000958  X2020002081 09/12/2020 DECRET INICI EXPEDIENT APROVACIO BASES 

2020DECR000959  X2020002398 09/12/2020 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 09122020  

2020DECR000960  X2020001996 10/12/2020 Pagament factures de finals d'octubre 

2020DECR000961  X2020002386 10/12/2020 Pagament lloguers i tècnics 

2020DECR000962  X2020002410 11/12/2020 
Aprovar la sol·licitud d'inclusió al programa Pt01 suport a la gestió i control de la salubritat 
de les instal·lacions d'alt risc per a la transmissió de legionel·losi 2021 i autorització del 
pagament de la taxa a Dipsalut 

2020DECR000963  X2020002411 11/12/2020 DEC APROV SOL INCL PROG PT02 I AUT PAG TAXA 2021 DIPSALUT 11122020  

2020DECR000964  X2020002412 11/12/2020 
Aprovar la sol·licitud d'inclusió al programa Pt04 d'avaluació i control de la qualitat de 
l'aigua de 'aixeta del consumidor de Dipsalut 2021 

2020DECR000965  X2020002413 11/12/2020 
Aprovar la sol¿licitud d'inclusió al programa Pt06 de suport a la gestió de la salubritat de 
les piscines d'us públic de titularitat i/o de gestió municipal de DIPSALUT 2021 

2020DECR000966  X2020002414 14/12/2020 
Aprovar la sol¿licitud del programa PT09 Suport a la gestió de la salubritat de les sorreres 
infantils i autorització del pagament de la taxa a Dipsalut 2021 

2020DECR000967  X2020002426 14/12/2020 DECRET DENUNCIA INICI PROCEDIMENT SANCIONADOR 

2020DECR000968  X2020002289 14/12/2020 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 14122020  

2020DECR000969  X2020002226 14/12/2020 Pagament paga extra de Nadal 2020 

2020DECR000970  X2020002273 15/12/2020 Decret de reclamació de danys a bens municipals 

2020DECR000971  X2020002425 15/12/2020 DEC ATORGAR CAMP FUTBOL I PAVELLO MUNICIPALS 15122020  

2020DECR000972  X2019002155 15/12/2020 
Aprovar la modificació del contracte menor amb l'empresa EIXOS SL d'activitats incloses 
en l'Hora del Conte 2020 

2020DECR000973  X2019001385 16/12/2020 DEC REVOCACIO SUBV 2020 BESTTRAIL 2020 10122020  

2020DECR000974  X2020002437 16/12/2020 DEC ORDRE DEL DIA 16122020  

2020DECR000975  X2020002122 16/12/2020 DEC PRIMERA OCUPACIO 02122020  

2020DECR000976  X2020000571 16/12/2020 DEC REQUERIMENT ORDRE EXECUCIO 16122020  

2020DECR000977  X2020001905 16/12/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 16122020  

2020DECR000978  X2020002221 16/12/2020 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 16122020  

2020DECR000979  X2020001945 16/12/2020 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 16122020  

2020DECR000980  X2020002455 17/12/2020 Sobre reconeixement d¿indemnitzacions per pagament despesa ajuntament 

2020DECR000981  X2020002469 17/12/2020 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 17122020  

2020DECR000982  X2020002471 17/12/2020 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 17122020  

2020DECR000983  X2020001711 17/12/2020 DEC LLICENCIA SEGREGACIO 17122020  

2020DECR000984  X2020002140 17/12/2020 DEC LLICENCIA URBANISTICA 17122020  

2020DECR000985  X2020002359 17/12/2020 DEC ATORGAR LLICENCIA ACTIVITAT 17122020  

2020DECR000986  X2020002458 18/12/2020 DEC ALTA GUAL 439 ANTONI VILADOMAT 17 17122020  

2020DECR000987  X2020002408 18/12/2020 DEC LLICENCIA ACTIVITAT 18122020  

2020DECR000988  X2020002477 18/12/2020 Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Festes 

2020DECR000989  X2020001374 18/12/2020 DECRET SOBRE DEVOLUCIO TAXA ESCOMBRARIES COVID19 

2020DECR000990  X2020002293 21/12/2020 Aprovació de les factures fase ¿O¿ 

2020DECR000991  X2020002293 21/12/2020 Aprovació de les factures fase ¿A-D-O¿ 

2020DECR000992  X2020002484 21/12/2020 Aprovació de les nòmines desembre 

2020DECR000993  X2020001374 22/12/2020 
Resolució definitiva de l'expedient de devolució d'ingressos indeguts de la taxa de 
recollida i tractament de residus per motius de COVID19. 

2020DECR000994  X2020002488 22/12/2020 DEC BAIXA GUAL 39 SANT JOSEP 6 22122020  

2020DECR000995  X2020001824 22/12/2020 DECRET RESOLUCIO EXPEDIENT DEVOLUCIO INGRESSOS INDEGUTS 

2020DECR000996  X2020002482 23/12/2020 Aprovar rebuts de l¿Escola Bressol del mes de desembre 

2020DECR000997  X2020002489 23/12/2020 DEC ORDRE DEL DIA 23122020  

2020DECR000998  X2019002117 23/12/2020 
Renunciar a la subvenció concedida per la Diputació de Girona dins el Cicle de concerts 
de Música de Cobla 2020 



 

 

2020DECR000999  X2019001674 23/12/2020 Nomenament fucionari interí 

2020DECR001000  X2020002386 24/12/2020 Aprovació de les factures fase O-P 

2020DECR001001  X2020002345 24/12/2020 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL211220 

2020DECR001002  X2020002107 24/12/2020 Pagament factures de novembre 

2020DECR001003  X2020001845 28/12/2020 DECRET SOBRE REVOCACIO FUNCIONS TRESORERIA 

2020DECR001004  X2020001653 28/12/2020 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 28122020  

2020DECR001005  X2020001665 28/12/2020 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 28122020  

2020DECR001006  X2020001666 28/12/2020 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 28122020  

2020DECR001007  X2020001426 28/12/2020 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 16122020  

2020DECR001008  X2020001917 28/12/2020 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 28122020  

2020DECR001009  X2020001918 28/12/2020 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 28122020  

2020DECR001010  X2020001921 28/12/2020 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 28122020  

2020DECR001011  X2020002229 28/12/2020 DECRET APROVA LLOCS PER CARTELLS I LOCALS PER CAMPANYA ELECTORAL 

2020DECR001012  X2020002519 29/12/2020 Concessió bestreta a un treballador 

2020DECR001013  X2020002454 29/12/2020 Aprovació factures Endesa mes de novembre 

2020DECR001014  X2020002081 29/12/2020 DESISTIMENT PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL 

2020DECR001015  X2020002502 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001016  X2020002499 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001017  X2020002505 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001018  X2020002508 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001019  X2020002501 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001020  X2020002500 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001021  X2020002507 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001022  X2020002504 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001023  X2020002493 29/12/2020 DEC ORDRE DEL DIA 29122020  

2020DECR001024  X2020002506 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001025  X2020002490 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001026  X2020002513 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001027  X2020002518 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001028  X2020002511 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001029  X2020002512 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001030  X2020002515 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001031  X2020002510 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001032  X2020001741 29/12/2020 DECRET APROVANT CANVI DE CONTRACTE DE TREBALL PER INTERINATGE 

2020DECR001033  X2020002514 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001034  X2020002517 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001035  X2020002516 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001036  X2020002509 29/12/2020 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2020DECR001037  X2020002455 29/12/2020 
Sobre reconeixement d¿indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del mes de 
desembre de 2020 

2020DECR001038  X2020002245 29/12/2020 APROVACIO DEFINITIVA MEMORIA VALORADA 

2020DECR001039  X2020002478 29/12/2020 ADJUDICACIO CONTRACTE OBRES FAÇANA AJUNTAMENT 

2020DECR001040  X2020001338 30/12/2020 
Modificació de l'adjudicació del contracte menor de subministrament d'un armari de 
paqueteria de l'àrea de Promoció Econòmica 

2020DECR001041  X2020002357 31/12/2020 Aprovació de les factures fase ¿O¿ 

2020DECR001042  X2020002357 31/12/2020 Aprovació de les factures fase ¿A-D-O¿ 

2021DECR000001  X2021000030 05/01/2021 DEC ORDRE EXECUCIO 

2021DECR000002  X2020002293 08/01/2021 Pagament factures de finals de novembre 

2021DECR000003  X2021000051 08/01/2021 DEC ORDRE DEL DIA 08012021  

2021DECR000004  X2020002091 08/01/2021 DEC ALTA PADRO HABITANTS CTRA ARBUCIES 56 1R 2A 07012021  

2021DECR000005  X2021000064 08/01/2021 CONVOCATORIA MESA NEGOCIACIO COL.LECTIVA 

2021DECR000006  X2020001311 08/01/2021 DECRET RECTIFICACIO ERROR PCAP 

2021DECR000007  X2020002503 11/01/2021 Autoritzar el pagament d'una ajut familiar de material escolar de cursos antics 

2021DECR000008  X2020002149 11/01/2021 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 11012021  

2021DECR000009  X2021000087 11/01/2021 Concessió bestreta a un treballador 

2021DECR000010  X2021000086 11/01/2021 Concessió bestreta a un treballador 

2021DECR000011  X2021000093 12/01/2021 DEC PARADA PUNTUAL MERCAT 12012021  

2021DECR000012  X2020001688 12/01/2021 DEC LLISTA DEFINITIVA 08012021  

2021DECR000013  X2021000060 13/01/2021 DEC CESSIO NINXOL 54B A AJ BREDA I RESTES A OSSERA COMU 13012021  

2021DECR000014  X2021000065 13/01/2021 DEC ALTA NINXOL REVERTIT 378 50 ANYS 13012021  

2021DECR000015  X2021000091 13/01/2021 DEC ORDRE DEL DIA 13012021  

2021DECR000016  X2021000089 13/01/2021 DEC ORDRE DEL DIA 13012021  

2021DECR000017  X2021000120 13/01/2021 DECRET DENUNCIA ROBATORI DEIXALLERIA 

2021DECR000018  X2021000110 13/01/2021 Aprovar la concessió d¿un ajut personal 

2021DECR000019  X2020001947 14/01/2021 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 14012021  

2021DECR000020  X2020002360 14/01/2021 DEC REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO 14012021  

2021DECR000021  X2020001637 15/01/2021 
Aprovació liquidació del mes de juliol del servei de Gestió tributària i cadastral del Consell 
comarcal de la Selva 

2021DECR000022  X2021000135 15/01/2021 Pagament de les retencions d¿IRPF a l¿Agència Tributària de Catalunya 

2021DECR000023  X2021000141 18/01/2021 DEC RENOVACIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 18012021  

2021DECR000024  X2020002389 18/01/2021 DEC ESMENA DECLARACIO RESPONSABLE TALLERS VIDAL AMILL SLU 

2021DECR000025  X2021000091 18/01/2021 DEC ORDRE DEL DIA 18012021  

2021DECR000026  X2021000150 18/01/2021 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 18012021  

2021DECR000027  X2021000070 18/01/2021 DEC ALTA GUAL 440 18012021  

2021DECR000028  X2021000069 18/01/2021 
DEC APROV CARRECS AGO A DES 2020 SERV GESTIO TRIBUTARIA CC SELVA 
18012021  

2021DECR000029  X2020001311 18/01/2021 DEC NOMENAMENT MESA 

2021DECR000030  X2020002273 19/01/2021 DECRET REQUERIMENT RECONEIXEMENT INDEMNITZACIO PREVI VIA JUDICIAL 

2021DECR000031  X2021000080 19/01/2021 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 19012021  

2021DECR000032  X2021000154 19/01/2021 Pagament desplaçaments treballador 

2021DECR000034  X2020002389 20/01/2021 DEC JUSTIFICACIO OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

2021DECR000035  X2021000151 20/01/2021 
Aprovació baixes d'agost a desembre 2020 del servei de Gestió tributària i cadastral del 
Consell comarcal de la Selva 

2021DECR000036  X2021000160 20/01/2021 DEC ORDRE DEL DIA 20012021  

2021DECR000037  X2021000090 20/01/2021 DEC ORDRE DEL DIA 20012021  

2021DECR000038  X2021000144 20/01/2021 DEC ORDRE DEL DIA 20012021  

2021DECR000039  X2020001236 20/01/2021 DEC APROVAR ACTA ARQUEIG I RECARREGA TARGETA ESCOLA BRESSOL 



 

 

20012021  

2021DECR000041  X2020002357 21/01/2021 Pagament factures de desembre 2020 

2021DECR000042  X2021000049 21/01/2021 Pagament lloguers i factures de finals de novembre 

2021DECR000043  X2021000170 21/01/2021 Compra d'una rentadora per l'Escola Bressol 

2021DECR000044  X2021000171 21/01/2021 Ampliació jornada laboral CLC 

2021DECR000045  X2021000172 21/01/2021 Pagament tiquet despesa joventut 

2021DECR000046  X2021000174 21/01/2021 DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS HERMES COMUNICACIONS SA 21012021  

2021DECR000047  X2021000158 22/01/2021 INICI EXPEDIENT DE SELECCIO PERSONAL INTERI 

2021DECR000048  X2021000180 22/01/2021 
Aprovar un conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores 

2021DECR000049  X2020000139 25/01/2021 DECRET ADJUDICACIO I AVOCACIO 

2021DECR000050  X2021000154 25/01/2021 Aprovació de les nòmines dels treballadors gener 

2021DECR000051  X2021000203 26/01/2021 Recàrrega targeta de Correos 

2021DECR000052  X2021000205 26/01/2021 Recàrrega targeta BBVA 

2021DECR000053  X2021000153 26/01/2021 DEC REQUERIMENT LLICENCIA SEGREGACIO 26012021  

2021DECR000054  X2020001812 27/01/2021 DECRET NOU REQUERIMENT A PLUS ULTRA 

2021DECR000055  X2020000944 27/01/2021 
DECRET NOU REQUERIMENT RECONEIXEMENT DANYS A INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS 

2021DECR000056  X2021000169 27/01/2021 DEC CANVI PLAQUES GUALS 144x441 I 203x442 27012021  

2021DECR000057  X2020001497 27/01/2021 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 27012021  

2021DECR000058  X2020002161 27/01/2021 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 27012021  

2021DECR000059  X2020002525 27/01/2021 DEC APROV LIQ OCT INSPECCIO IAE GEST TRIB XALOC 27012021  

2021DECR000060  X2021000191 27/01/2021 
Sobre reconeixement d¿indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del mes de 
gener de 2021 

2021DECR000061  X2020002141 27/01/2021 DEC LLICENCIA URBANISTICA 27012021  

2021DECR000062  X2021000097 27/01/2021 DEC ORDRE DEL DIA 27012021  

2021DECR000063  X2021000210 27/01/2021 DEC ORDRE DEL DIA 27012021  

2021DECR000064  X2021000045 28/01/2021 Aprovació de les factures fase ¿O¿ 

2021DECR000065  X2021000045 28/01/2021 Aprovació de les factures fase ¿A-D-O¿ 

2021DECR000066  X2021000216 28/01/2021 Modificació de crèdit 1/2021 Incorporació de romanents 

2021DECR000067  X2021000045 29/01/2021 Pagament factures de finals de desembre 

2021DECR000068  X2021000049 29/01/2021 Pagament factures dels tècnics 

2021DECR000069  X2020001311 29/01/2021 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 

2021DECR000070  X2021000246 30/01/2021 DEC APROVAR REBUTS EBRESSOL GEN 29012021  

 
El Ple es dona per assabentat. 
 
4.0.- Ratificar les següents resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària 
ordinària 
 
4.1.- Ratificar decret 2021DECR000040 - DECRET ASSIGNACIO FUNCIONS RRHH 
 
Es proposa al Ple de la Corporació la ratificació de la resolució d’Alcaldia 2021DECR000040, de 21 
de gener, sobre l’assignació de funcions de gestió de RRHH a la funcionària R.G.T. i aprovació d’un 
increment de retribucions salarials a càrrec del complement específic del lloc de treball.  
 
Antecedents de fet 
 
La gestió de l’àrea de recursos humans (RRHH) actualment està assignada al lloc de treball del 
Tècnic d’Administració General. 
 
La persona titular de la plaça es troba en situació de ILT de llarga durada des del mes de gener de 
2020.  
 
Durant el període de baixa les funcions han estat encomanades de forma transitòria a la funcionaria 
Sra. R.G.T., que ha acumulat les tasques d’administració i comptabilitat pròpies del seu lloc de treball 
amb la gestió de l’àrea de RRHH.  
 
La Sra. R.G.T ha realitzat una bona gestió del servei i ha mostrat la seva disponibilitat a seguir 
prestant-lo de forma estable com una funció més del seu lloc de treball.  
 
Vista la potestat d’autoorganització de l’Ajuntament i vist que recau a l’Alcaldia la competència de 
l’administració municipal i la direcció superior de tot el personal, es considera oportú atribuir les 
funcions de gestió administrativa de RRHH a la funcionaria Sra. R.G.T. i assignar-li un complement 
salarial que retribueixi l’acumulació de funcions al seu lloc de treball. Es proposa l’assignació d’un 
increment del complement específic d’una quantia equivalent al complement que retribueix les 
funcions de tresoreria, sense perjudici que aquest import sigui modificat en la valoració definitiva del 
lloc de treball.  
 
Consta a l’expedient l’informe de fiscalització prèvia favorable de secretaria-intervenció, que adverteix 
que la distribució de les retribucions complementàries que siguin fixes i periòdiques correspon al Ple 
de la Corporació. 
 



 

 

Legislació aplicable 
 
Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de Bases de Règim Local (LRBRL).  
 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel que s’ aprova el Text Refós de l’  
Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (TREBEP).  
 
Reial Decret 861/1986, de 25 d’ abril, pel qual s’ estableix el Règim de les Retribucions dels 
Funcionaris de l’ Administració Local (RD 861/1986).  
 
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.- Assignar a la Sra. R.G.T funcionaria interina que ocupa la plaça d’ administrativa comptable, 
que consta a la plantilla de personal funcionari amb la categoria C1-16, que assumeixi amb caràcter 
permanent les funcions de gestió administrativa de RRHH. 
 
Segon.- Aprovar regularitzar, amb efectes del dia 20 de gener de 2021, les retribucions 
complementàries assignades al lloc de treball d’ administratiu comptable, que consta a la plantilla de 
personal funcionari amb categoria C1-16, en el sentit següent:  
 
- Incrementar el complement específic del lloc de treball esmentat amb un import de 233,56 euros, 
fixant-lo en 583,55 euros (14 pagues) per raons d’acumulació de funcions que generen major 
responsabilitat i especial complexitat de les tasques i funcions assignades al lloc de treball.  
 
- Constatar que l’ increment esmentat serà efectiu mentre tingui atribuïdes les funcions de gestió de 
RRHH. Aquest increment salarial no es consolida al lloc de treball, atès que en el cas que li siguin 
retirades aquestes funcions per raons d’autoorganització del servei, la funcionaria perdrà el dret de 
percebre l’increment del CE  
 
En base a aquesta regularització el lloc de treball ocupat per la funcionaria R.G.T queda configurat 
amb la següent retribució bruta mensual: 
 
Salari base (C1):        788,42 euros 
Antiguitat. segons triennis meritats 
Complement de destí (16):       383,19 euros  
Complement específic (acumulació funcions RRHH):    583,55 euros. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de les aplicacions 92012101 complement específic 
administració general i 920 16000 seguretat social administració general. 
 
Quart.- Convalidar els presents acords pel Ple de la Corporació.  
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les funcionaries afectades i a la Gestoria Girona.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde explica el Decret que es sotmet a convalidació. 
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Dídac Manresa 
Molins, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemí, Rosa Fugarolas 
Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 3 abstencions (Aleix Reche Marti, Juan Antonio 
Marin Acuña, Judit Cortada Esteve) 
 
 
4.2.- Ratificar decret 2021DECR000033 - DECRET INCREMENT SALARIAL EMPLEATS 2021 
 
Es proposa al Ple de la Corporació la ratificació de la resolució d’Alcaldia 2021DECR000033, de 19 
de gener, sobre el reconeixement de l’increment de les retribucions dels empleats públics al servei de 
la corporació per a l’any 2021 
 
Antecedents 

 



 

 

L’article 18 Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2021, estableix que les retribucions de personal al servei del sector públic no podran experimentar un 
increment global superior al 0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes 
d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tan pel que fa a efectius de personal com a 
l'antiguitat d'aquest.  
 
La pròpia LPGE/21 també fixa els imports dels conceptes retributius del personal funcionari, i deixa en 
mans de la negociació col.lectiva l’establiment del règim retributiu del personal laboral, sempre 
respectant els límits d’increments establerts en el punt 18.Dos.  
 
L'article 27 del TRLEBEP, assenyala que les retribucions del personal laboral es determinaran d'acord 
amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el contracte de treball, respectant 
en tot cas la norma que estableix que «No es podran aprovar increments retributius que globalment 
suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment en la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat pel personal». 
 
En data 30 de novembre de 2020, el Ple de la Corporació va aprovar adherir-se a l’Acord comú de 
condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi 
de conveni núm. 79100015072015, publicat en el DOGC número 7801 de 1.2.2019), que s’aplica tan 
als funcionaris com al personal laboral. 
 
L’article 41.1 de l’Acord comú estableix que l’increment retributiu dels empleats públics serà el fixat 
anualment per les respectives lleis de pressupostos generals de l’Estat.  
 
Així doncs, i en compliment de la LPGE/21 i de l’Acord comú, l’ajuntament s'ha de limitar a aplicar i 
reconèixer l’increment de les quantitats previstes per a l'any 2021 segons el grup o subgrup de 
classificació al qual pertanyi el funcionari i per assimilació el personal laboral, tan per a les 
retribucions bàsiques com pel nivell de complement de destinació que correspongui al lloc de treball, i 
augmentar un 0,9% l'import de complement específic assignat al lloc a data 31 de desembre de 2020.  
 
En relació a la pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre de l’any 2021, els funcionaris 
percebran en concepte de sou i triennis, els imports que es recullen en la LPGE/21, que també 
inclouen el 0,9% d’increment, més el complement específic assignat al lloc de treball.  
 
El secretari-interventor ha emès informe favorable sobre la fiscalització prèvia de la proposta, 
advertint que l’actualització de les retribucions s’ha de condicionar a la prèvia retenció de crèdit a 
nivell de vinculació jurídica i la posterior tramitació i aprovació, si s’escau, de la modificació de 
pressupost que doti de crèdit suficient les aplicacions pressupostaries, a fi d’ atendre les obligacions 
que es disposen en els presents acords.  
 
Fonaments jurídics 
 
Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021- LPGE/21 
 
Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 
habitants (codi de conveni núm. 79100015072015, publicat en el DOGC número 7801 de 1.2.2019) 
 
RD Legislatiu 5/2015 de 3 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empleat 
públic -TRLEBEP 
 
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i de conformitat amb l’article 53.1 g) 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 l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, on s’estableix que l'Alcalde és el competent pel desenvolupament de la gestió econòmica 
d'acord amb al pressupost aprovat sempre que la despesa no superi el 10% dels recursos ordinaris. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Reconèixer amb efectes del dia 1 de gener de 2021, un increment del 0,9% de les 
retribucions de tots els empleats públics al servei de la corporació, tot de conformitat amb el que 
preveu la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021 i 
l’article 41 de l’Acord comú de condicions per als empleats públics. 
 
Segon.- Fer públics els presents acords a l’E-Tauler de la Corporació 



 

 

 
Tercer.-. Comunicar el present acord a la gestoria Grup Gestió Girona i als serveis comptables de la 
corporació, pel seu coneixement i efectes. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde explica el Decret que es sotmet a convalidació. 
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Dídac Manresa 
Molins, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemí, Rosa Fugarolas 
Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 3 abstencions (Aleix Reche Marti, Juan Antonio 
Marin Acuña, Judit Cortada Esteve) 
 
 
5.0.- Aprovar inicialment l'establiment i reglament regulador del servei de Policia Local 
 
Antecedents 
 
El Ple reunit en data 26 de novembre de 2019 va aprovar la creació del cos de la policia local de 
Breda i va sol·licitar a la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya l’autorització necessària 
per a l’esmentada creació, previ informe de la Comissió de Policia de Catalunya. 
 
En data 26 de gener de 2021 el Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha resolt autoritzar 
la creació del Cos de Policia Local de Breda, previ informe favorable de la Comissió de Policia de 
Catalunya.  
 
Una vegada ha estat autoritzada la creació del cos de policia local, l’Ajuntament ha d’aprovar 
mitjançant acord plenari, la memòria justificativa, la proposta d’establiment i el reglament del servei 
que estableixi el règim jurídic de la prestació.  
 
A l’expedient consta la memòria justificativa que motiva la proposta de creació del servei i que ha 
estat objecte d’informe favorable per part de la Comissió de Policia de Catalunya.  
 
Per altra banda s’ha elaborat una projecte o proposta d’establiment que disposa les característiques 
del servei, la forma gestió, les instal·lacions, bens i recursos humans que es requereixen per prestar 
el servei.  
 
Aquesta proposta preveu per a l’any 2021 la creació de vuit places de funcionaris de policia (un 
caporal i set agents de l’escala bàsica), deixant si s’escau, els vigilants municipals en situació de 
places i servei a extingir.  
 
Per altra banda es proposa l’aprovació d’un reglament que regula el servei en termes similars a la 
regulació que actualment regeix en els municipis veïns i de característiques similars a Breda.  
 
Consta a l’expedient un informe de control intern de secretaria-intervenció.  
 
Fonaments de dret 
 
Articles 5, 7,1, 22.2.f) i q), 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Articles 245 a 252 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 158 a 162 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.  
 
Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals. 
 
Per tot l'anterior, es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la creació del servei de policia local de Breda, que resta assumit com un 
servei propi, mitjançant gestió directa, mitjançant l’aprovació dels següents documents: 
 
- Memòria justificativa. 



 

 

- Proposta d’establiment. 
- Reglament del servei de policia local de Breda.  
 
Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al DOGC i a l’E-Tauler de l’Ajuntament, 
per tal que qualsevol persona interessada pugui fer-hi les reclamacions, al·legacions i/o suggeriments 
que cregui pertinents. Considerar aquests acords com a definitius si no es produeixen al·legacions ni 
reclamacions durant el termini d'exposició pública. En aquest cas és procedirà a publicar el 
Reglament al BOP per a la seva entrada en vigor.  
 
En cas que es presentin al.legacions, aquestes es resoldran pel Ple de la corporació. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Departament d’Interior, a la Direcció General d'Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona 
 
Intervencions:  
El regidor Sr.  Josep Amargant presenta la proposta tot explicant que aquest és l’últim pas per la 
creació del cos de policia local una vegada ja s’han fet tots els tràmits que han conclòs amb un 
informe de la Comissió de policia de 21 de desembre de 2020 que avala que a Breda es pugui 
constituir el servei.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que el seu grup no ho veu massa clar i 
per tant hi vota en contra.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta si s’ha calculat la despesa que representa 
per l’Ajuntament el canvi de passar de guàrdia municipal a policia.  
 
L’Alcalde respon que els increments més importants són sobretot els sous que ja es contemplen en el 
projecte d’establiment amb uns increments progressius fins a l’any 2024, per tal d’arribar a la mitjana 
d’ aproximadament 30.000 euros anuals per agent i 40.000 euros pel caporal.  La resta de despeses 
són les relacionades amb les armes de foc i el vestuari, i una nova comissaria que serà finançada pel 
PUOSC, però en cap cas el total de despesa no pot sobrepassar els 50.000 euros per agent.   Però 
en contraprestació l’Ajuntament podrà assumir més competències en l’àmbit de la seguretat pública i 
pensem que és una necessitat col·lectiva invertir en seguretat.  Conclou dient que aquesta és una 
aposta ferma de l’equip de govern.  
 
Finalment explica que una vegada creat el cos es faran les oposicions i qui aprovi anirà a l’escola de 
policia; essent l’Ajuntament qui es farà càrrec del període de transitorietat.  
 
El Sr. Marin manifesta que a tots els grups ens interessa la seguretat però s’ha de tenir en compte 
que la creació del cos coincideix amb una situació econòmica complicada i per tant s’ha d’anar en 
cautela.  
 
L’Alcalde explica que no poden coexistir dos cossos de seguretat i que els guàrdies que no vulguin 
opositar quedaran com auxiliars de policia local amb plaça a extingir.  Conclou dient que es tracta 
d’una decisió política  que es va prendre el 2019 sense saber que el que vindria i ara no ens hem 
plantejat fer marxa enrere i creiem que ho hem d’assumir i ens en sortirem.  
 
El regidor Sr. Amargant manifesta que la inversió en policia no anirà en perjudici de les despeses i 
ajudes socials i afegeix que tots els municipis veïns i del nostre entorn, excepte Riells i Viabrea, 
s’estan plantejant crear el cos de policia atès que els Mossos no poden atendre degudament tot el 
territori.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que el seu grup hi està d’acord.  Tot seguit 
pregunta si ja se sap quants agents no voldran opositar. 
 
L’Alcalde respon que formalment l’Ajuntament no sap quins agents no voldran opositar però 
segurament hi haurà algú que no aspiri a ser policia i no es presentarà a les oposicions.  Aquest és un 
escenari factible que passi i estaran en el seu dret.  
 
La Sra. Cortada pregunta que en aquest cas, si no computen com a policia, s’haurà d’incrementar la 
plantilla.  
 



 

 

L’Alcalde respon que quan es creï el cos aquest tindrà vuit agents i llavors ja es decidirà si s’ha 
d’incrementar o no.  No hi haurà obligatorietat i segurament hi haurà un règim de transitorietat on 
l’Ajuntament haurà de conviure amb les dos figures.  
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Dídac Manresa Molins, 
Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemí, Judit Cortada Esteve, 
Rosa Fugarolas Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent), 1 vot en contra (Aleix Reche Marti) 
i 1 abstenció (Juan Antonio Marin Acuña) 
 
 
6.0.- Aprovació inicial de la modificació 01/21 de la plantilla orgànica de personal i la relació de 
llocs de treball de l’Ajuntament de Breda. 
 
Antecedents 
 
El Ple en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2020 va aprovar la plantilla orgànica de 
la Corporació per a l’any 2021, que compren tot el personal al servei de l’Ajuntament de Breda.  
 
La plantilla preveu actualment: 
 

Places 
Núm. 
Places 

Grup/ 
subgrup 

C.D. Vacants i observacions 

A) PERSONAL FUNCIONARI         

3. Escala d’Administració Especial         

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 

 
En data 26 de gener de 2021 el Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha resolt autoritzar 
la creació del Cos de Policia Local de Breda, previ informe favorable de la Comissió de Policia de 
Catalunya.  
 
Vist que l’Ajuntament ha iniciat l’expedient d’establiment del servei de la policia local de Breda,  
 
Vist que el projecte d’establiment del servei preveu la creació per a l’any 2021 de set places d’agent i 
un caporal, cal que aquestes places siguin creades i previstes a la plantilla orgànica de l’Ajuntament.  
 
Per tant es proposa la creació de les esmentades places, fent constar que una vegada siguin 
proveïdes, quedaran extingides automàticament les places de la Guardia Municipal. 
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció.  
 
La proposta de modificació de la plantilla de personal no ha estat informada per la Mesa de 
Negociació col·lectiva, no obstant l’expedient es sotmetrà a consulta dels representants sindicals i a 
informació pública i audiència de tots els interessats.  
 
Fonaments de dret 
 
Articles 22.2.i), 89, i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
 
Article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Articles 69 i següents del RD Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 
 
Articles 25 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, per el que es regula el personal de les 
entitats locals. 
 



 

 

Per tot l'anterior, es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació 01/21 de la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament 
de Breda, que té per objecte la creació d’1 plaça de Caporal de la Policia Local i 7 places d’agent de 
Policia Local, totes elles de l’escala bàsica del cos de policia: 
 

Places 
Núm. 
Places 

Grup/ 
subgrup 

C.D. Vacants i observacions 

A) PERSONAL FUNCIONARI         

3. Escala d’Administració Especial         

3.6 Policia local         

3.6.1 Caporal de la Policia local 1 C2 16 1  

3.6.2 Agent de Policia local 7 C2 12 7 

 
El complement específic d’aquestes places serà determinat per la Relació de llocs de treball.  
 
Segon.- Exposar al públic l’expedient de modificació de la plantilla orgànica i la relació de llocs de 
treball durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al DOGC i a l’E-Tauler de l’Ajuntament, per tal que qui es consideri interessat pugui fer-hi les 
reclamacions, al·legacions i/o suggeriments que cregui pertinents. 
 
Tercer.- Atorgar un tràmit d’audiència als representant sindicals de forma simultània al tràmit 
d’informació pública.  
 
Quart.- Considerar aquests acords com a definitius si no es produeixen al·legacions ni reclamacions 
durant el termini d'exposició pública.  
 
Cinquè.- 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. 
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Dídac Manresa Molins, 
Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemí, Judit Cortada Esteve, 
Rosa Fugarolas Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent), 1 vot en contra (Aleix Reche Marti) 
i 1 abstenció (Juan Antonio Marin Acuña) 
 
 
7.0.- Aprovar l'Annex de millores de les condicions de treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Breda que complementa l'Acord comú.  
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Breda reunit el passat 30 de novembre de 2020 va 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.  
 
Els mateixos acords plenaris varen facultar a la Mesa General de Negociació col·lectiva de 
l’Ajuntament de Breda per tal que sota el principi de bona fe negociessin 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. 
 
Es disposava que 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.  
 
En execució d’aquesta potestat de negociació la Mesa General, reunida el passat 19 de gener de 
2021, va consensuar una relació de millores que han de completar l’Acord Comú. Aquest conjunt de 
millores s’incorporen mitjançant un document Annex que serà formalitzat per totes les parts i serà 
d’aplicació durant la vigència de l’Acord comú i mentre no es modifiquin els seus termes.  
 



 

 

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 del Títol III del RD Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre que aprova el text 
refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP). 
 
S'han emès informe de control permanent per part de la secretaria-intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
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  
 
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.  
 
Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries que corresponguin 
estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que el subscrigui i, s’aplicaran 
directament al personal de l’àmbit corresponent. Que els Acords es duran a terme sobre matèries 
competencials dels òrgans de govern de les Administracions Públiques. Per a la seva validesa i 
eficàcia serà necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests òrgans. Quan aquests 
Acords hagin estat ratificats i afectin a temes que puguin ser decidits de manera definitiva pels òrgans 
de govern, el contingut d’aquests serà directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit 
d’aplicació, sens perjudici que, a efectes formals, es requereixi la modificació o derogació, en el seu 
cas, de la normativa reglamentària corresponent. 

 
En el cas que aquí ens ocupa, l’abast i el contingut de les matèries objecte de negociació impliquen 
que la seva aprovació estigui supeditada a l’acord exprés del Ple municipal, per la qual cosa l’Acord 
concertat requerirà de la seva aprovació expressa per tal que adquireixi plena validesa i eficàcia. 
 
Realitzada la tramitació establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següent acords:  
 
Primer.- Aprovar l'Annex de millores de les condicions de treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Breda que complementa l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels 
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants al qual es va adherir l’Ajuntament mitjançant 
acord plenari de data 30 de novembre de 2020.  
 
El text de l’Annex és el següent: 
 
“De conformitat amb el que preveu l’article 7 de l’Acord Comú, s’estableixen expressament les 
següents condicions més avantatjoses que tenen reconegudes els empleats de l’Ajuntament 
de Breda:  
 
Primera.- Règim de jornada laboral  
 
La jornada laboral ordinària serà d’un màxim de 37,5 hores en còmput setmanal, que es realitzaran en 
jornades de 7 hores seguides sense descans per esmorzar. No obstant s’admetrà que l’empleat faci 
una pausa d’esmorzar, però en aquest cas perllongarà la jornada en mitja hora.  
 
Segona.- Flexibilització horària. 
 



 

 

La presència efectiva al lloc de treball serà de 9:00 a 14:00 hores. Les hores no realitzades s’hauran 
de recuperar dins la mateixa o següent setmana.  
 
Tercera.- Jornades especials de 40 hores en còmput setmanal  
 
Els llocs de treball que tinguin assignada una jornada especial tindran dret a retribució 
complementaria per aquest concepte. No obstant, aquells empleats que fent 40 hores amb jornada 
partida facin ús del dret de parada d’esmorzar, no tindran el dret a remuneració complementaria. 
 
Quarta.- Recuperació dels festius que coincideixin en dissabte o diumenge.  
 
Es reconeixeran com a festius administratius el número de dies que s’estableixi a l’àmbit de 
l’Administració general de l’Estat.  
 
Cinquena.- 24 i 31 de desembre. 
 
Es realitzarà una jornada reduïda de 9:00 a 14:00 hores. No obstant s’elevarà la consulta a la 
Comissió Paritària de Seguiment de l’Acord Comú, i en cas que dictamini que l’Acord Comú reconeix 
la festivitat d’aquestes dates, es reconeixerà , sense perjudici d’establir serveis essencials. Els 
empleats que hagin d’atendre els serveis essencials se’ls reconeixerà 10 hores en concepte 
d’assumptes propis a realitzar dins la següent anualitat.  
 
Sisena.- Gaudiment dels dies d’assumptes propis, vacances o festius administratius. 
 
Es reconeix el dret de gaudir-los fins el dia 31 de gener de l’anualitat següent.  
 
Setena.- Establiment d’una bossa d’hores no recuperables. 
 
Es reconeix una bossa de 20 hores no recuperables per no assistència al lloc de treball per causa 
d’indisposicions dels descendents, ascendents i afins, sempre amb justificació mèdica. Aquest supòsit 
inclou la baixa per contacte COVID19. 
 
Es reconeix una bossa de 3 hores anuals/fill no recuperables per assistir a tutories convocades pels 
centres educatius.  
 
Es reconeix una bossa de 15 hores anuals no recuperables per assistència a consultes i tractaments 
de la sanitat privada (rebent el mateix tracte que la sanitat pública).  
 
Vuitena.- Pla de pensions. 
 
Es reactivarà, sempre que legalment sigui possible, el Pla de pensions que va quedar en suspens 
l’any 2012. L’Ajuntament farà una aportació anual equivalent del 0,5% de les retribucions brutes dels 
empleats públics que tinguin una antiguitat superior a un any. La distribució d’aquesta quantitat global 
del 0,5% es realitzarà dividint el seu import pel número d’empleats beneficiaris. Tots els empleats 
rebran la mateixa quantitat independentment de la seva retribució.  
 
Novena.- Increment de vacances per antiguitat.  
 
A partir de 35 o més anys de serveis es reconeixeran 27 dies laborals anuals. 
 
Desena.- Bestretes reintegrables 
 
Es podrà concedir al personal de l’Ajuntament de Breda amb un temps de prestació de serveis 
superior als 12 mesos que es trobin en situació de servei actiu i d’alta en la nòmina de la 
corporació, una bestreta sense interès a compte de les retribucions a percebre durant el proper 
any de prestació de serveis, amb un màxim global per a tot el personal de 20.000 euros constants. 
En el supòsit que la bestreta sigui per una quantia inferior a 1.500 euros es podrà demanar una 
segona bestreta durant el mateix any, un cop retornada totalment la primera. En el cas que la 
bestreta superi aquesta quantitat, només es podrà demanar una sola bestreta cada any, 
excepte que la bestreta es destinés a pagar la matrícula d’estudis en centres oficials per a 
l’obtenció de titulacions acadèmiques reglades del personal de la corporació, supòsit aquest en 
què s’admetria excepcionalment la sol·licitud d’una segona bestreta, un cop cancel·lada la 
primera íntegrament. 
 



 

 

Aquesta bestreta no podrà excedir la quantia equivalent a 2 mensualitats de les seves 
retribucions ordinàries íntegres. 
 
El reintegrament s’efectuarà mitjançant una deducció de les retribucions de l’interessat al llarg 
dels 12 mesos posteriors a la concessió, en quantitats proporcionals a la quantia de la bestreta 
concedida. 
 
Amb independència del termini màxim esmentat de 12 mensualitats, els beneficiaris de la 
bestreta podran procedir a la cancel·lació de la quantitat pendent en el moment que considerin 
adient o en els mesos de percepció de les pagues extraordinàries de Nadal i juny. 
 
Per afavorir la celeritat en el seu tràmit, totes les sol·licituds de bestreta que arribin a l’Àrea de 
Recursos Humans es resoldran, i si és el cas percebran, en un termini de 10 dies. 
 
Abans de la resolució de sol·licituds voluntàries dels interessats referides a la finalització o 
interrupció de la relació de servei amb la corporació, serà necessari acreditar el reintegrament 
íntegre de les possibles bestretes concedides.” 

 
Segon. Indicar que les disposicions d’aquest Annex seran aplicables l'endemà de la seva aprovació 
pel Ple de l'Ajuntament de Breda. 
 
Tercer. Remetre el presenta acord a l’ACM, així com trametre tota la documentació de l’Annex al 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i si s’escau 
publicació, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord comú per a què en tingui 
coneixement. 
 
Quart..- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, a l’ETauler municipal i en el 
portal de transparència, per al coneixement general.  
 
Cinquè. Notificar aquest acord als representants sindicals. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Dídac 
Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemí, Juan 
Antonio Marin Acuña, Judit Cortada Esteve, Rosa Fugarolas Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres 
Torrent) 
 
 
8.0.- Inici de l’expedient de resolució del contracte de les obres del desglossat de la fase 2 del 
projecte d’urbanització de la UA16: sector industrial sud, Breda. 
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada en data 31 de juliol de 2017, va 
aprovar l’expedient de la contractació de les obres del desglossat de la fase 2 del projecte 
d’urbanització UA16: sector industrial sud, Breda (Exp.- 1379-000001-2017). 
 
El procediment de licitació es va fer públic en data 17 d’agost de 2017 mitjançant anuncis en el BOP 
número 157 i en el perfil del contractant.  
 
Dins el termini atorgat per presentar les ofertes, s’hi varen presentar 24 proposicions per participar en 
el procediment de licitació. 
 
En data 23 d’octubre de 2017 es va reunir en audiència pública la Mesa de Contractació per procedir 
a l’obertura del sobre número 2 relatiu a l’oferta econòmica i tècnica. De les ofertes econòmiques 
presentades va resultar que tres proposicions estaven afectades per una presumpció de baixa 
temerària. A la vista d’aquesta situació la Mesa va requerir als licitadors afectats per la temeritat, que 
justifiquessin la viabilitat econòmica de la seva oferta i acreditessin les seves condicions de mercat i 
les garanties d’execució del contracte d’acord amb el projecte d’obres aprovat. 
 
El tràmit de justificació només va ser completat per l’empresa TECYRSA, que en data 3 de novembre 
de 2017 per RE núm. E2017011801, va presentar justificació de la oferta econòmica. Aquesta va ser 



 

 

valorada i informada favorablement pel tècnic Sr. Fèlix Belmat López, enginyer redactor del projecte 
d’urbanització, en el sentit que “es pot considerar que justifica suficientment la validesa, viabilitat i 
proporcionalitat de la seva oferta.”. 
 
A la vista d’aquest informe, la Mesa de contractació reunida en data 20 de novembre de 2017 va 
acordar proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa TECYR 
CONTRUCCIONES Y REPARACIONES SA (TECYRSA) per haver presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa per a la corporació, i haver justificat correctament la presumpta baixa temerària. No 
obstant la Mesa va proposar que es requerís una garantia del 10% del preu d’adjudicació sense IVA.  
 
El Ple de data 27 de novembre de 2017 va adjudicar el contracte d’obres del desglossat de la fase 2 
del projecte d’urbanització de la UA16: sector industrial sud de Breda, a l’empresa TECYRSA, amb 
CIF A84284892, pel preu total de set-cents setanta quatre mil sis cents sis euros, amb setze cèntims 
(774.606,16 €. IVA exclòs). 
 
Al contracte li és d’aplicació el supòsit d’inversió del subjecte passiu de l’ IVA, en aplicació de l’article 
84.1.2º.f) de la Llei de l’ IVA 37/1992, de 29 de desembre. 
 
El contracte s’havia d’executar de conformitat amb les condicions d’execució establertes en el plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, i les millores ofertes per 
l’adjudicatari, entre les quals hi figura un període de 5 anys de garantia.  
 
Una vegada adjudicat, en data 15 de desembre de 2017, l’empresa TECYRSA va dipositar a la 
tresoreria de l’Ajuntament la garantia definitiva del contracte, fixada en 77.460,61 euros, corresponent 
al 10% de l’import de l’adjudicació. 
 
La garantia es va formalitzar mitjançant un certificat d’assegurança de caució número 4.182.435 de 
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A-28008795. 
 
Posteriorment, en data 23 de gener de 2018, es va formalitzar contracte administratiu, mitjançant 
signatura de l’Alcalde i del Sr. J.A..P.L amb DNI 05xxx80xN en representació de la mercantil 
TECYRSA. 
 
El termini d’execució va ser fixat en vuit mesos des de la data de la signatura de l’acta de replanteig. 
L’acta de replanteig es va signar el 12 de febrer de 2018, per tant, el termini d’execució finalitzava el 
12 d’octubre de 2018.  
 
El preu del contracte ha estat abonat mensualment a compte mitjançant certificacions d’obra 
executada. 
 
Durant l’execució del contracte l’empresa Tecyrsa va presentar les següents factures que prèvia 
certificació de l’obra per part de la direcció facultativa, varen ser reconegudes i pagades per 
l’Ajuntament: 
 

CERTIFICACIO 1 44.766,53 

CERTIFICACIO 2 52.814,08 

CERTIFICACIO 3 42.858,90 

CERTIFICACIO 4 62.821,73 

CERTIFICACIO 5 106.008,93 

CERTIFICACIO 6 160.285,89 

CERTIFICACIO 7 94.040,81 

CERTIFICACIO 8 59.330,93 

CERTIFICACIO 9 61.455,57 

CERTIFICACIO 10 27.678,37 

CERTIFICACIO 11 62.544,42 

 total 774.606,16 

 
En data 9 d’octubre de 2018 RE núm. E2018003181 l’empresa TECYRSA va sol.licitar una pròrroga 
de 30 dies hàbils per la finalització de les obres. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2018DECR000705 
de data 16 d’octubre de 2018, es va atorgar una pròrroga de 30 dies hàbils fins el 26 de novembre de 
2018. 
  
En data 22 de novembre de 2018 RE núm. E2018003765 l’empresa TECYRSA va sol.licitar una nova 
de pròrroga de 15 dies hàbils per la finalització de les obres. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 



 

 

2018DECR000858 de data 28 de novembre de 2018, es va atorgar una pròrroga de 15 dies hàbils 
fins el 18 de desembre de 2018, advertint que en cas que en aquesta data no haguessin finalitzat i 
recepcionat les obres, el contractista incorrerà en demora en l’execució i si s’escau en les penalitats 
contractuals fixades per la legislació de contractes del sector públic.  
 
En data 18 de desembre de 2018 RE núm. E2018004058, l’empresa TECYRSA va presentar una 
nova sol·licitud de pròrroga de 18 dies hàbils per la finalització de les obres. Mitjançant Decret de data 
21 de desembre de 2018 es va denegar l’autorització de pròrroga del contracte de les obres atès que 
no es justificava ni acreditava suficientment que l’incompliment del termini fos per causes alienes a la 
voluntat del contractista. Els mateixos acords advertien a l’empresa contractista TECYRSA que amb 
efectes del dia 19 de desembre de 2018 incorria en mora respecte el compliment del termini total 
d’execució de les obres. 
 
En data 29 de gener de 2019, el Sr. Félix López en representació de TECYRSA va presentar una 
comunicació de la finalització de les obres i va demanar a l’Ajuntament que procedís a la recepció 
provisional de les mateixes.  
 
En data 30 de gener de 2019, es va formalitzar una acta de recepció provisional que va ser signada 
per part de Sr. Felix Belmar, com a Director d’Obra i per part del Sr. Félix López, en representació de 
TECYRSA  
 
En virtut d’aquest document, les parts indicades procedien a revisar l’estat de les obres i concretaven 
que l’obra es troba finalitzada i en condicions adequades de seguretat i funcionalitat per tal de ser 
lliurada al seu ús públic i per tant, es procedia a l’obertura complerta de l’espai públic. 
 
La mateixa acta recollia que quedava pendent l’execució d’una sèrie de repassos o actuacions, 
concretament les següents:  
 
1.- Repassos generals, pels quals s’atorguen un termini màxim per a executar aquests repassos de 2 
setmanes. 
 
2.- Repassos condicionats a la meteorologia, que bàsicament es tracta de la reparació de la xarxa de 
clavegueram derivada de la inspecció amb càmera de TV, inclòs el repàs als pous. S’atorga un 
termini màxim per a executar aquests repassos de 2 mesos. 
 
3.- Actuacions condicionades a l’execució de treballs a executar per tercers, pels quals s’atorguen un 
termini màxim d’1 mes a comptabilitzar a partir del moment de la finalització de les actuacions per part 
del tercer. 
 
4.- Documentació final d’obra. S’atorga un termini màxim per aportar el document as built d’1 mes, 
que ha d’incloure els plànols, els certificats materials, i els justificants de pagaments a ENDESA i 
document de cessió d’instal·lacions 
 
A la vista d’aquesta acta de recepció provisional, en data 11 d’abril de 2019 el secretari-interventor va 
emetre un informe que posava de manifest que no constava a l’ Ajuntament de Breda que 
s’haguessin realitzat les actuacions pendents, ni tampoc constava que s’hagués emès l’informe 
preceptiu del Director facultatiu de l’obra sobre l’estat de la reparació de les obres. L’esmentat informe 
de secretaria concloïa que les obres no podien ser objecte de recepció en tant no es realitzessin totes 
les actuacions que es detallaven a l’acta de data 30.01.2019 subscrita pel contractista i el director de 
les obres.  
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019DECR000345 de data 11 d’abril de 2019 es va admetre la 
justificació de la demora en l’execució de les obres d’acord amb l’informe del director facultatiu de 
l’obra emès en data 31 de gener de 2019, no obstant es va requerir a TECYRSA i a PRODOP, que 
acredités dins el termini improrrogable de 10 dies hàbils, que s’havien executat tots els treballs i 
actuacions pendents de realitzar i que l’obra era susceptible de ser recepcionada amb caràcter 
definitiu a fi d’iniciar el còmput del termini de garantia.  
 
Els esmentats acords varen ser notificats a TECYRSA en data 29 d’abril de 2019, advertint que 
finalitzat el termini de 10 dies sense acreditar la total finalització de les obres, el contractista es 
situaria en mora en l’execució del contracte i es podrien aplicar les penalitats contractuals previstes a 
la clàusula 21 del Plec de clàusules economicoadministratives i l’article 212.4 y 5 del Reial Decreto 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.  
 



 

 

TECYRSA no va presentar cap al·legació al respecte i va deixar transcorre el termini sense acabar de 
realitzar la totalitat de les obres d’urbanització adjudicades.  
 
Per altra banda, en data 2 de maig de 2019, la direcció de les obres de PRODOP va informar a 
l’Ajuntament que les actuacions condicionades a l’execució de treballs per tercers (treballs associats a 
la companyia elèctrica ENDESA), no han estat executats ja que la companyia no ha realitzat les 
actuacions pertinents prèvies, i que el document As Built no s’ha pogut lliurar degut a l’incompliment 
del punt anterior.  
 
També informa que mentrestant, han aparegut noves demandes de tercers sol·licitant petites 
intervencions per al condicionament de les seves instal·lacions:, concretament: 
 
- TELEFONICA. Construcció d’un basament per un armari de telecomunicacions (pedestal) 
 
- ENDESA. Estesa de formigó al voltant dels Centres de Distribució construïts i formalització de les 
noves escomeses elèctriques a dues naus. 
 
En relació a tots aquests punts, la Direcció de l’Obra ha estat requerint amb insistència al contractista 
TECYRSA la resolució de tots aquests punts. 
 
Atenent que el termini d’execució de les obres d’urbanització ha estat àmpliament superat per 
incompliments imputables al contractista, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019DECR001040 de 
data 11 de novembre de 2019 es va requerir a TECYRSA que finalitzi les obres d’urbanització del 
desglossat de la fase 2 del projecte d’urbanització UA16: sector industrial sud, Breda, i formalitzi l’acta 
de recepció de les obres en la major brevetat possible, advertint de l’inici del còmput del període de 
mora en el termini d’execució de les obres, amb efectes del dia 15 de maig de 2019. 
 
Davant d’aquest últim requeriment no es va rebre cap resposta per part de TECYRSA. 
En data 9 de desembre de 2020 els serveis jurídics de l’Ajuntament de Breda varen emetre un 
informe jurídic sobre la resolució del contracte d’ obres per causa imputable al contractista. 
 
En aquest informe es fa constar que TECYRSA s’ha declarat en concurs voluntari per auto de data 27 
de maig de 2020 dictat per la Lletrada d’ Administració de Justícia del Jutjat Mercantil núm. 14 de 
Madrid, tal com consta en el concurs ordinari 556/2020, amb número de identificació general del 
procediment 28.079.00.2-2020/001579. 
 
Atès a les circumstàncies descrites, els serveis jurídics recomanen no procedir a la imposició de les 
penalitats per demora en el compliment del contracte i optar per la resolució del mateix. 
 
En aquest sentit la naturalesa de les penalitats de l’ article 212.4 del RDL 3/2011, és la de forçar al 
contractista per tal que aquest compleixi les seves obligacions contractuals a satisfacció de l’ 
Administració. 
 
Donades les circumstàncies actuals, la imposició de penalitats esdevindria infructuós respecte a la 
finalitat de les mateixes, doncs la empresa contractista es troba immersa en un concurs de creditors, 
fet que dificulta que aquesta pugui complir les seves obligacions, encara ser hi forçada. 
 
A banda de la demora en la execució del contracte, tal com cita l’ article 223 d) del RDL 3/2011, la 
lletra b) del precepte exposat, estableix que, constitueix causa de resolució del contracte la declaració 
en concurs. 
 
D’aquesta manera la contractista TECYRSA, es troba en dues causes de resolució del contracte 
imputables a la mateixa. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple de la Corporació, en la seva qualitat d’ òrgan de contractació i en 
virtut de la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, que iniciï l’ oportú expedient de resolució 
del contracte per causa imputable al contractista, en els termes de l’article 109 del Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 
Una vegada resolt el contracte, l’Ajuntament haurà de finalitzar les obres d’urbanització amb una nova 
contracta, i reclamar si s’escau els danys i perjudicis a TECYRSA 
 
Legislació aplicable 
 



 

 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 
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. 
 
Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de les obres del desglossat de la fase 1 del 
projecte d’urbanització de la UA16: sector industrial sud de Breda. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient de resolució del contracte d’ obres, adjudicat el 27 de novembre de 2017 a 
TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A, per la urbanització del desglossat de la fase 
2 del projecte d’ urbanització UA16: sector industrial sud, Breda, per causa imputable al contractista, 
per: 
 

a) Haver incorregut la empresa en demora respecte del compliment dels terminis per l’ execució 
del contracte, en els termes de l’ article 223 d) del RDL 3/2011. 
 

b) Haver estat declarada la empresa en concurs de creditors el dia 27 de maig de 2020, en els 
termes de l’ article b) del RDL 3/2011. 

 
Segon.- Proposar la incautació de la totalitat de la garantia definitiva dipositada a favor de 
l’Ajuntament de Breda, que es correspon a 77.460,61 euros avalats mitjançant un certificat 
d’assegurança de caució número 4.182.435 de ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y 
REASEGUROS, amb NIF A-28008795. 
 
En aquest sentit es requereix a ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y REASEGUROS 
que transfereixi la quantia de 77.460,61 euro al compte bancari indicat per l’Ajuntament de Breda com 
a conseqüència dels incompliments contractuals determinats en el punt primer dels presents acords 
per part de TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. 
 
Tercer.- Atorgar un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació o 
publicació dels presents acords a favor de les següents persones: 
 
a) TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. 
b) PABLO UREÑA GUTIÉRREZ, en qualitat d’administrador concursal de TECYRSA. 
c) ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA, en qualitat d’avalador/assegurador de TECYRSA. 
d) PRODOP, en qualitat de director facultatiu de les obres.  
 
Quart.- En el cas que dins el termini d’audiència es presentin al·legacions aquestes es resoldran previ 
informe del Secretari o dels serveis jurídics de la corporació. 
 
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, es delega a l’Alcaldia l’exercici de la 
competència per acordar la resolució definitiva del contracte per incompliments imputables al 
contractista, amb els efectes previstos per la legislació de contractes del sector públic.  
 
Concretament s’adverteix que la resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, medició i 
liquidació de les obres realitzades segons l’ establert al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o 
en contra del contractista. Del resultat d’ aquest acte es coneixeran quines son les obres pendents 
després de la resolució i, una vegada coneguda aquesta dada, el redactor del projecte o un tècnic 
qualificat haurà de redactar la corresponent separata del projecte, on quedin concretades, definides i 
valorades les unitats d’ obres pendents d’ execució. 
 
No obstant el contractista haurà d’ indemnitzar a l’Ajuntament de Breda pels danys i perjudicis 
ocasionats, i entre aquests danys es comptabilitzaran les despeses que siguin necessàries per 



 

 

executar totes les obres i actuacions d’urbanització pendents, que hagin de ser contractades a 
tercers.  
 
La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, sense perjudici de la 
subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix a l’ import que excedeixi de la 
garantia incautada. 
 
Cinquè.- Publicar la proposta de resolució del contracte en el Perfil de Contractant i al BOE.  
 
Sisè.- Notificar els presents acords a l’empresa TECYRSA, a PABLO UREÑA GUTIÉRREZ, a 
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA, i a PRODOP.  
 
Setè.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta en quin termini està previst que la 
urbanització s’acabi de forma definitiva.  
 
L’Alcalde respon que dependrà que les companyies de serveis acabin de fer les connexions. Explica 
que avui mateix Endesa ha comunicat que tenen previst fer les feines a finals de febrer o principis de 
març.  A part d’Endesa també falta que la companyia Telefònica acabi d’enllestir els seus serveis i 
connexions i a més quedarà pendent acabar de contractar totes les feines que no ha acabat Tecyrsa i 
que el director d’obra quantifica amb un aproximadament 5%.  Aquestes obres s’hauran de recollir en 
un projecte que s’haurà de licitar. La previsió es que estigui adjudicat durant el segon semestre i 
acabat de certificar a principis del 2022.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que volia preguntar el tema de terminis 
que ha s’ha respost. Conclou dient que per coherència el seu vot és d’abstenció.  
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Dídac Manresa 
Molins, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemí, Rosa Fugarolas 
Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 3 abstencions (Aleix Reche Marti, Juan Antonio 
Marin Acuña, Judit Cortada Esteve) 
 
 
9.0.- Aprovar la nova afectació com a institut escola de l'edifici municipal, actualment destinat 
a usos docents d'estudis d'educació primària, a partir del proper curs 2021-2022 
 
Antecedents 
El municipi de Breda és propietari d’un edifici situat al passeig de les Escoles, 28 destinat actualment 
als usos docents d’estudis d’educació infantil i primària. 
 
Des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya s’ha comunicat la voluntat de la 
creació d’un nou Institut Escola pel proper curs 2021-2022 al municipi de Breda.  
 
Es preveu que aquesta nova funció docent s’exercirà dins dels mòduls prefabricats que actualment 
són la secció de l’Institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric a Breda i també dins de l’edifici de l’actual 
Escola Montseny. 
 
En data 13 de gener, amb registre E2021000141 des dels Serveis territorials d’Educació a Girona es 
sol·licita la comunicació per escrit de l’acord i consentiment per part d’aquesta corporació local en què 
l’edifici escolar, de propietat municipal, que actualment està afectat per ús docent d’estudis d’educació 
primària, pugui estar afectat per Institut Escola mentre duri la nova funció docent. 
 
Consta a l’expedient un informe favorable de secretaria-intervenció pel qual es fa constar que els 
acords, assimilables a la concessió demanial d’un bé municipal, requereixen el vot favorable de la 
majoria absoluta del plenari.  
 
Vist que les Administracions públiques han d’actuar d’acord amb els principis de cooperació, 
col·laboració i coordinació i d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics i atenent a 
l’interès municipal, es proposa autoritzar al Departament d’Educació per tal que implanti a Breda el 
servei educatiu d’Institut Escola a partir del nou curs escolar 2021-2022.  



 

 

 
Legislació aplicable 
 
Articles 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic. 
 
Article 26.2 i Disposició Addicional Novena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local -LRBRL-  
 
Articles 84, 93 i disposició final segona de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de las 
Administracions Públiques (LPAAPP) 
 
Articles 221, 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) 
 
Articles 60 a 62 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels ens locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Mostrar l’acord i consentiment per part d’aquesta corporació local en què l’edifici escolar de 
l’Escola Montseny, de propietat municipal, que actualment està afectat per ús docent d’estudis 
d’educació primària, pugui estar afectat per Institut Escola mentre duri la nova funció docent, i d’acord 
amb les següents condicions: 
 
- Que la cessió-autorització es formalitzi en document administratiu i tingui un termini de durada 
màxima de 50 anys.  
 
- Que es consideri sempre implícita la facultat de l’Ajuntament de Breda de resoldre l’autorització 
abans del seu venciment, si ho justifiquen les circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. En 
aquest supòsit, l’Ajuntament haurà de rescabalar els danys que s’hagin produït.  
 
Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant edicte al 
DOGC i a l’E-tauler. Si durant aquest termini no es presenten al·legacions ni reclamacions, els acords 
s’entendran adoptats amb caràcter definitiu i es procedirà a formalitzar-los.  
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Quart.- Notificar els presents acords als Serveis territorials d’Educació a Girona pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 
 
Intervencions: 
La regidora Sra. Elisabet Vilamala presenta la proposta explicant que el Departament d’Educació ha 
demanat a l’Ajuntament que atorgui formalment l’autorització perquè l’Escola Montseny es converteixi 
en un Institut Escola.   També explica que ja s’ha creat un grup impulsor entre personal dels dos 
centres que té per objectiu coordinar totes les actuacions necessàries per crear el nou Institut Escola.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que d’entrada és una molt bona noticia 
que a partir del nou curs escolar ja es pugui fer tot el quart d’ESO a Breda; però això genera uns 
dubtes que són els següents: què s’ha compromès exactament l’Ajuntament amb el Departament ? 
aquesta afectació és reversible? és a dir, hem perdut l’oportunitat de tenir en un futur un IES?  
Disposem d’una reserva de terreny de 10.000 m2 per fer en un futur un IES?  demana saber com 
queden totes aquestes qüestions.  
 
L’Alcalde explica que ni el Departament ni l’Ajuntament s’han compromès a res, més enllà de 
demanar que l’Ajuntament autoritzi formalment que es creï l’Institut Escola a partir del pròxim curs 
escolar. No obstant, de les converses que s’han mantingut amb el Departament tenim la plena 
confiança que es farà i serà una realitat a partir de setembre.  Tindrem un únic projecte educatiu de 
centre i evidentment s’hauran d’aprofitar els mòduls instal·lats perquè no hi haurà espai suficient a 
l’Escola.  Aquest espai és provisional i seguirà essent provisional, això no canviarà.  L’Ajuntament 
segueix apostant per fer un nou Institut en un futur en un equipament nou,  per això s’està treballant 
en una reserva de sol de 10.000 m2 a la UA2 que s’haurà de definir en el POUM.   
 



 

 

La Sra. Cortada manifesta que l’Institut Escola no podrà tenir els espais necessaris que es 
requereixen per poder disposar d’un laboratori, d’un teatre, d’uns gimnasos entre d’altres equipament 
i per tant s’ha de treballar per poder disposar d’aquests equipaments.  
 
L’Alcalde manifesta que tots estem d’acord que és molt positiu que ja es pugui fer tot el quart d’ESO a 
Breda i per tant hem de ser conscients de les condicions i de la realitat que és la que és.  Aquestes 
són coses que s’han de parlar i s’aniran polint amb el temps, però ara no podem defugir de la millora 
que se’ns planteja.   Entenem que les reivindicacions en aquest cas estan condicionades al principi de 
realisme, i en aquest moments la finestra d’oportunitat que se’ns presenta és irrenunciable i és una 
gran noticia. 
 
La Sra. Cortada manifesta que no hi votarem en contra perquè estem d’acord que és una cosa 
positiva però tampoc a favor perquè seguim tenint molts dubtes de com es portarà a terme i volem fer 
un seguiment d’aquesta qüestió. Així doncs s’abstindrà amb el ben entès que l’equip de govern ja té 
la majoria absoluta per poder-ho aprovar.  
 
En aquest punt el regidor Sr. Andreu Pujol recorda que al principi, quan es va iniciar l’ESO a Breda, 
tampoc es va fer amb les millors condicions, atès que es va realitzar a l’actual Espai Jove i al patí del 
Cercle Bredenc, i per tant no eren les condicions més optimes per iniciar el curs, però es va fer 
perquè suposava fer un pas més,  representava posar una pedra més per acollir un ensenyament al 
poble dels zero als setze anys, i ara és el mateix però amb una situació millor que no hi podem 
renunciar.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta si caldran fer nous mòduls per atendre 
tots els serveis.  
 
L’Alcalde respon que oficialment no en sabem res, però la lògica indica que s’aprofitaran els espais 
existents per fer el primer d’ESO i en els mòduls es farà el segon, tercer i quart d’ESO.  
 
El Sr. Reche manifesta que actualment les despeses de manteniment de l’Institut van a càrrec del 
Departament i les despeses de l’Escola Montseny van a càrrec de l’Ajuntament, pregunta com es 
repartiran a partir d’ara les despeses.  
 
L’Alcalde respon que el punt de partida és que cada administració pagui lo seu, però entén que serà 
complex trobar la formula de repartiment; en aquest sentit caldrà fer un conveni per establir en quin 
percentatge es reparteixen les despeses de manteniment i neteja dels espais, sense compta que 
també hi haurà unes despeses de gestió, en qualsevol cas l’Ajuntament ha deixat clar al Departament 
que no estem disposats a assumir més despeses de les que estem assumint.  
 
El Sr. Reche manifesta que hi està totalment d’acord.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP manifesta que volia preguntar pel tema del 
manteniment però ja ha estat respost.  I pregunta si actualment l’escola va sobrada d’espais, perquè 
si no ho està no entén com podrà assumir totes les necessitats de l’Institut, sense haver d’eliminar 
alguna línia.   
 
L’Alcalde respon que l’escola no va sobrada d’espais però materialment és possible encabir-hi un 
curs més.  
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, 
Dídac Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemí, 
Rosa Fugarolas Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 2 abstencions (Juan Antonio Marin 
Acuña, Judit Cortada Esteve) 
 
10.0.- Aprovar el Conveni de delegació de competències per la prestació dels serveis socials 
bàsics i especialitzats entre l'Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Breda és titular de les competències en matèria de serveis socials que li assigna 
l’article 31.1 de la de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
 



 

 

L'apartat segon d'aquest mateix article estableix que el Consell Comarcal supleix als municipis de 
menys de 20.000 habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics 
quan aquests municipis no estan en condicions d'assumir-les directament o mancomunadament. 
 
Actualment les competències en matèria de serveis socials s’estan prestant a través d’un acord de 
delegació de l’exercici de la competència a favor del Consell Comarcal de la Selva atès la seva 
prestació a nivell comarcal està prevista en el Pla d’Actuació Comarcal.  
 
En data 17 de desembre de 2020 ha tingut entrada a l’Ajuntament de Breda una proposta de nou 
conveni de delegació de les competències per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats 
entre l’ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva, per un període de quatre anys 
prorrogable quatre més.  
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques. 
L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
Els articles 21, 22, 26.1 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
Articles 9.4 i 85 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
31.1 de la de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials 
Article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya 
L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Confirmar la delegació de l’exercici de les competències per la prestació dels serveis socials 
bàsics i especialitzats a favor del Consell Comarcal de la Selva i aprovar el conveni de delegació de 
les competències entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva proposat per l’ens 
supramunicipal en els termes següents: 
 
“CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETENCIES ENTRE L'AJUNTAMENT DE BREDA I EL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÁSICS 
I ESPECIALITZATS. 
 
REUNITS 
 
D'una part el Sr. Salvador Balliu Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, en l'exercici de 
les competències que li són pròpies, 
 
I d'altra, el Sr. Dídac Manresa Molins, alcalde de l'Ajuntament de Breda, autoritzat per la firma 
d'aquest conveni per acord de data 1 de febrer de 2021. 
 
EXPOSEN 
 

I. L'article 31 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, estableix en favor deis 
Ajuntaments les següents competències: Estudiar i detectar les necessitats socials en llur 
àmbit territorial; crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per 
altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si 
escau, en el pla d'actuació de l’àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis 
corresponents a l’àmbit propi deis serveis socials basics; complir les funcions pròpies deis 
serveis socials basics; promoure la creació deis centres i els serveis corresponents a l’àmbit 
propi deis serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de 
la Generalitat i l’ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis 
socials i el pla estratègic corresponent; col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en 
l'exercici de les funcions d'inspecció i control en matèria de serveis socials; coordinar els 



 

 

serveis socials locals, els equips professionals locals deis altres sistemes de benestar social, 
les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals. 

 
L'apartat segon d'aquest mateix article estableix que el Consell Comarcal supleix als 
municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de les competències pròpies dels 
serveis socials bàsics quan aquests municipis no estan en condicions d'assumir-les 
directament o mancomunadament. 

 
II. L’article 62 de la llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de serveis socials, estableix el cofinançament 

dels serveis socials bàsics entre els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat. També 
estableix que el finançament de la infraestructura dels locals, del material, del manteniment 
del sistema d’informació, del suport administratiu i de les prestacions econòmiques d’urgència 
social és a càrrec de l’ens local gestor de l‘àrea bàsica de serveis socials. 

 
III. L’article 25.1 lletra c) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix com a competències dels 
Consells Comarcals aquelles que li deleguin els ajuntaments. 

 
IV. La llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, a la seva secció 

tercera regula les prestacions econòmiques d’urgència social. 
 
V. Per acord de Govern de data 11 d’octubre de 2010 es va aprovar la cartera de serveis socials 

2010-2011 que regula un sistema d’accés universal als serveis socials en el qual no s’ha 
d’excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de recursos econòmics. 

 
VI. El Consell Comarcal de la Selva, l’any 1989, en el marc de cooperació interadministrativa, 

entre l’ICASS i el propi Consell, va subscriure mitjançant delegació de competències de 
l’Ajuntament, un conveni per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària. Des 
d’aquest conveni inicial s’ha avançat progressivament, amb l’ampliació de l’oferta per a noves 
prestacions dins de l’àrea de benestar social, per donar resposta a les necessitats detectades 
i a la responsabilitat municipal d’atendre-les en la mesura de les seves competències i 
disponibilitat, situació que ha generat noves relacions contractuals entre Consell i 
l’Ajuntament..  

 
VII. L’any 2011 es va subscriure amb els ajuntaments de la comarca un conveni de delegació de 

competències entre l’ajuntament, el Consell comarcal i en aquell moment el Consorci de 
Benestar social de la Selva per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats.  

 
VIII. Que seguint la regulació normativa existent cal disposar d’’un nou conveni de delegació que 

s’ajusti als requeriments actuals. 
 
IX. L’Ajuntament de Breda manifesta la voluntat que el Consell Comarcal de la Selva assumeixi 

directament les competències que figuren a l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, motiu pel qual és voluntat compartida entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament 
d’establir primer un conveni marc i posteriorment unes addendes anuals o plans de serveis on 
es defineixin els serveis que es deleguen al Consell, les prestacions que es determinen, la 
contraprestació econòmica que per cada un d’ells satisfà l’Ajuntament i/o els particulars 
beneficiaris i totes les altres característiques que en l’actualitat els concreten. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per la 
formalització d’aquest acte. 
 
ESTIPULACIONS 
 
Primera. Delegació competències 
 
L’Ajuntament de Breda delega al Consell Comarcal de la Selva les següents competències en matèria 
de serveis socials regulades a l’article 31 de la Llei 12/2007. 
 

a) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 
 



 

 

b) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla 
d’actuació de l’àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis corresponents a 
l’àmbit propi dels serveis socials bàsics. 

 
c) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 

 
d) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis 

socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l’Administració de la Generalitat i 
l’ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent; 
 

e) Col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions d’inspecció i 
control en matèria de serveis socials. 

 
f) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de 

Benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals. 
 

1.1.- L’exercici d’aquestes competències implicarà la prestació dels següents serveis amb caràcter 
exclusiu i excloent per part del Consell Comarcal de la Selva:  
 

- Equips bàsics d’atenció social primària (SBAS): 

 Educador social 

 Treballador social 

 Suport administratiu 
 

- Servei d’Atenció Domiciliària (SAD Social i Dependència). 
- Servei de Teleassistència a domicili (TAD). 

 
1.2.- L’exercici de les competències establertes als apartats b), d), e) i f) tindrà caràcter concurrent 
entre l’entitat delegant i el Consell Comarcal. 
 
1.3.- L’Ajuntament de Breda, d’acord amb la normativa vigent que regula els diferents serveis, podrà 
col·laborar i/o delegar segons s’escaigui al Consell Comarcal de la Selva la prestació dels següents 
serveis socials especialitzats i les activitats que se’n derivin: 
 

 Servei d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA) 

 Servei d’Integració en família extensa (SIFE) 

 Servei de Transport Adaptat (TA) 

 Pla de Dones (SIAD) 

 Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI 

 Servei d’intervenció socioeducatiu (SIS) 

 Plans d’acció comunitària inclusius (PLACI) 

 Altres serveis o projectes en matèria de serveis socials que s’acordi entre les parts. 
 
Segona. Prestació de serveis 
 
El Consell Comarcal de la Selva accepta aquesta delegació i s’ocuparà de la prestació material dels 
serveis delegats, incloent la gestió de les fonts de finançament d’aquests serveis (aportacions 
econòmiques de la Generalitat i de l’Ajuntament). 
 
El Consell Comarcal de la Selva adquireix el compromís de prestar aquests serveis amb les 
condicions que es fixen per a cada un d’ells de conformitat amb la normativa reguladora expressada 
als antecedents, i les condicions particulars i concretes que es reflectiran en l’addenda o pla de 
serveis anual que s’estableixi. 
 
Tercera. Finançament 
 
El Consell Comarcal de la Selva destinarà els fons disponibles per al finançament dels programes del 
conveni d’acord amb aportacions del Contracte-programa signat amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i altres aportacions provinents d’altres Departaments de la pròpia Generalitat i 
d’altres administracions que ens deleguin o encomanin el desenvolupament de prestacions bàsiques 
de serveis socials de les corporacions locals. 
 



 

 

L’Ajuntament farà l’aportació econòmica que consti en l’addenda o pla de serveis establert per cada 
any per tal que el Consell pugui desenvolupar els serveis delegats, tant bàsics com especialitzats. 
Aquesta aportació consistirà en com a mínim el 34% del cost dels equips de serveis socials bàsics, 
dels programes i projectes, i dels serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla estratègic 
de serveis socials i la Cartera de serveis socials estableixen per a l’àmbit territorial de cada àrea 
bàsica de serveis socials; més les despeses generals que ocasioni al Consell la prestació material 
dels serveis socials bàsics delegats; així com, el percentatge que correspongui al municipi per cobrir 
la despesa que genera la prestació dels serveis socials especialitzats delegats a tota la comarca, 
calculat en funció dels seus habitants. 
 
L’Ajuntament de Breda es compromet a satisfer al Consell Comarcal de la Selva l’import de l’aportació 
econòmica fixada a l’apartat anterior.  
 
L’Ajuntament aportarà també els següents mitjans materials per l’exercici de les competències: locals 
per fer l’atenció al públic, material fungible d’oficina i manteniment dels sistemes informàtics només en 
cas que siguin propis de l’ajuntament. 

 

Quarta. Vigència 
 

Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, prorrogables 4 anys més d’acord amb els límits que 
fixa l’article 49 apartat h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
Cinquena. Rescissió 

 
Cada una de les parts podrà acordar la rescissió d’aquest conveni, amb una antelació mínima de 3 
mesos a la seva fi, que s’haurà de comunicar a l’altra part pel seu coneixement i efectes 
corresponents. En cas de rescissió del conveni es produirà la subrogació del personal adscrit al servei 
en els termes de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. 

 
Sisena. Protecció de dades i transparència  

 
Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà d’intercanvi 
d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest acord, estaran 
subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general de protecció de dades, a la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a la resta 
de normativa d’aplicació.  
 
Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Setena. Publicitat del conveni  
 
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat del present conveni mitjançant el 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.  

 
Vuitena. Resolució per incompliment  

 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà l’altra 
part per exigir-ne el seu compliment. 
 
Novena. Resolució de controvèrsies 
  
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni, ambdues 
parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb caràcter previ a la submissió de la 
qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni el signen, en el lloc i la data indicats.” 
 
Segon.- Es delega en la Junta de Govern Local l’aprovació i autorització de l’aportació econòmica 
que consti en l’addenda o pla de serveis establert per cada any per tal que el Consell pugui 
desenvolupar els serveis delegats, tant bàsics com especialitzats. Aquesta aportació consistirà en 
com a mínim el 34% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels 
serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de 



 

 

serveis socials estableixen per a l’àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials; més les 
despeses generals que ocasioni al Consell la prestació material dels serveis socials bàsics delegats; 
així com, el percentatge que correspongui al municipi per cobrir la despesa que genera la prestació 
dels serveis socials especialitzats delegats a tota la comarca, calculat en funció dels seus habitants. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva, juntament amb el conveni 
degudament signat pels representants de la corporació. 
 
Quart.- Encarregar al Consell Comarcal de la Selva que procedeixi a la publicació del conveni en el 
DOGC i en el BOP (mitjançant transcripció íntegre del text del conveni) 
 
Cinquè.- Publicar el conveni a la web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Sisè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Setè.- Facultar l’alcalde per signar el conveni i tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a 
terme aquest acord.  
 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta per les hores de servei de l’assistenta 
social atès que vista la demanda segurament hi ha més necessitat d’hores d’atenció personalitzada.  
 
La regidora Sra. Rosa Prat manifesta que certament l’assistenta treballa amb un grau de saturació 
elevat però en aquests moments no ens plantegem augmentar la jornada.  
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa 
Molins, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio 
Marin Acuña, Judit Cortada Esteve, Rosa Fugarolas Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) 
i 1 vot en contra (Aleix Reche Marti) 
 
 
11.0.- Aprovar el Conveni marc de col·laboració sobre la Xarxa Territorial de Museus de les 
comarques de Girona 
 
Antecedents 
 
La Diputació de Girona i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya el 25 de febrer de 2009 van subscriure un conveni marc de col·laboració en matèria de 
patrimoni arquitectònic i museístic on es preveia la creació de la Xarxa de Museus Locals de 
Catalunya per tal de coordinar actuacions conjuntes en l’àmbit dels museus registrats gironins. 
 
Amb data 7 d’abril de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar el conveni marc 
de col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural sobre la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona. La vigència 
d’aquest segon conveni era fins al 31 de desembre de 2019 amb la possibilitat de pròrroga 
automàtica per períodes de dos anys. 
 
Per tal de continuar i desenvolupar l’actuació prevista en el marc de la Xarxa Territorial de Museus de 
les comarques de Girona i donar compliment al Pla de Museus: Museus 2030. Pla de Museus de 
Catalunya, es proposa la rescissió del conveni marc actual i la signatura d’un nou conveni marc. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de 
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural destinarà ajudes al foment 
de projectes culturals als museus de les comarques gironines i vetllarà per protegir, conservar i 
difondre el patrimoni cultural de la demarcació. 
 
Legislació aplicable 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 d’abril, reguladora de les bases 
del Règim Local i concreta que és una competència de la Diputació la cooperació en el foment del 



 

 

desenvolupament econòmic i social i la planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres 
competències de la resta d’administracions públiques. 
 
D’acord a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; i a l’article 47.1, de la llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, no tenen 
la consideració de conveni, els protocols generals d’actuació o instruments similars que comportin 
meres declaracions d’intenció de contingut general o que expressin la voluntat de les administracions i 
parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Museu Etnològic del Montseny, la Gabella (Arbúcies), el 
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, el Museu Darder, espai d’interpretació de l’Estany 
(Banyoles), el Terracotta. Museu de la Terrissa i la Ceràmica (La Bisbal d’Empordà), el Museu 
municipal Josep Aragay (Breda), l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya – Empúries (L’Escala), el Museu de l’Anxova i de la Sal (L’Escala), El 
Museu de l’Empordà (Figueres), el Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya - Girona, el Museu d’Art de Girona, el Museu del Cinema. Col·lecció 
Tomàs Mallol (Girona), el Museu d’Història de Girona, el Museu d’Història dels Jueus (Girona), el 
Tresor de la Catedral (Girona), el Museu municipal de Llívia, el Museu del Mar de Lloret de Mar, el 
Museu de la Garrotxa (Olot), el Museu dels Sants (Olot), el Museu del Suro de Palafrugell, el Museu 
de la Pesca (Palamós), el Museu etnogràfic de Ripoll, el Museu d’història de Sant Feliu de Guíxols, el 
Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí) i el Museu d’Arqueologia de Catalunya – Ullastret 
sobre la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona, el text del qual es transcriu com 
segueix: 
 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL MUSEU ETNOLÒGIC DEL 
MONTSENY LA GABELLA (ARBÚCIES), EL MUSEU ARQUEOLÒGIC COMARCAL DE 
BANYOLES, EL MUSEU DARDER. ESPAI D’INTERPRETACIÓ DE L’ESTANY (BANYOLES), 
TERRACOTTA. MUSEU DE TERRISSA I CERÀMICA INDUSTRIAL DE LA BISBAL (LA BISBAL 
D’EMPORDÀ), EL MUSEU MUNICIPAL JOSEP ARAGAY (BREDA), L’ECOMUSEU-FARINERA DE 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, EL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – EMPÚRIES 
(L’ESCALA), EL MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL (L’ESCALA), EL MUSEU DE L’EMPORDÀ 
(FIGUERES), EL MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA (FIGUERES), EL MUSEU 
D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – GIRONA, EL MUSEU D'ART DE GIRONA, EL MUSEU DEL 
CINEMA. COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL (GIRONA), EL MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA, EL 
MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS (GIRONA), EL TRESOR DE LA CATEDRAL DE GIRONA, EL 
MUSEU MUNICIPAL DE LLÍVIA, EL MUSEU DEL MAR DE LLORET DE MAR, EL MUSEU DE LA 
GARROTXA (OLOT), EL MUSEU DELS SANTS D’OLOT, EL MUSEU DEL SURO DE 
PALAFRUGELL, EL MUSEU DE LA PESCA (PALAMÓS), EL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL, 
EL MUSEU D’HISTÒRIA. SANT FELIU DE GUÍXOLS, EL MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA 
(TORROELLA DE MONTGRÍ) I EL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – ULLASTRET 
SOBRE LA XARXA TERRITORIAL DE MUSEUS DE LES COMARQUES DE GIRONA 
 
INTERVENEN 
 
En primer lloc, l’Hble. Sra. Àngels Ponsa Roca, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
En segon lloc, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona. En tercer lloc, 
l’Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà, alcalde d’Arbúcies. 
En quart lloc, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, alcalde de Banyoles. 
 
En cinquè lloc, l’Il·lm. Sr. Enric Marquès Serra, alcalde de la Bisbal d’Empordà.i president del Patronat 
del Terracotta Museu de Ceràmica. 
 
En sisè lloc, l’Il·lm. Sr. Dídac Manresa Molins, alcalde de Breda. 
 
En setè lloc, l’Il·lm. Sr. Salvi Güell Bohigas, alcalde de Castelló d’Empúries i president de la Junta 
Rectora de l'Ecomuseu Farinera. 
 
En vuitè lloc, el Sr. Josep Manuel Rueda Torres, director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 



 

 

 
En novè lloc, l’Il·lm. Sr. Victor Puga López, alcalde de l’Escala. 
En desè lloc, el Sr. Josep Maria Joan Rosa, president de la Fundació del Museu del Joguet de 
Catalunya. 
 
En onzè lloc, l’Il·lma. Sra. Agnès Lladó Saus, alcaldessa de Figueres. 
 
En dotzè lloc, l’Il·lma. Sra. Marta Madrenas Mir, i alcaldessa de Girona, presidenta de la Fundació 
Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol i presidenta del patronat del Call de Girona. 
 
En tretzè lloc, el provicari general, Mn. Joaquim Giol Aymerich, administrador del Capítol de la 
Catedral de Girona. 
 
En catorzè lloc, l’Il·lm. Sr. Elies Nova, alcalde de Llívia. 
 
En quinzè lloc, l’Il·lm. Sr. Jaume Dulsat Rodríguez, alcalde de Lloret de Mar. En setzè lloc, l’Il·lm. Sr. 
Josep Berga Vayreda, alcalde d’Olot. 
En dissetè lloc, l’Il·lm. Sr. Josep Piferrer Puig, alcalde de Palafrugell i president de la Fundació 
Pública per a la prestació del servei de Museu Municipal (Museu del Suro). 
 
En divuitè lloc, l’Il·lm. Sr. Lluís Puig Martorell, alcalde de Palamós i president de la Fundació 
Promediterrània. 
 
En dinovè lloc l’Il·lm. Sr. Jordi Munell Garcia, alcalde de Ripoll, 
 
En vintè lloc, l’Il·lm. Sr. Carles Motas López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols. 
 
En vint-i-unè lloc, l’Il·lm. Sr. Jordi Colomí Massanas, alcalde de Torroella de Montgrí. 
 
ACTUEN 
La primera, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’article 12 
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
El segon, en representació de la Diputació de Girona, en virtut de les competències que li confereix 
l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 
90.3 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 i assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de la Diputació de Girona, 
com a fedetari públic, tal i com disposa l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
El tercer, en nom i representació del Museu Etnològic del Montseny la Gabella, d’acord amb l’acta de 
la sessió extraordinària celebrada pel Ple Municipal de data de 13 de juny de 2015. 
 
El quart, en nom i representació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i el Museu Darder. 
Espai d’Interpretació de l’Estany, d’acord amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El cinquè, en nom i representació de Terracotta. Museu de terrissa i ceràmica industrial de la Bisbal, 
segons l’article 16 dels estatuts de l'OAL Terracotta Museu de Ceràmica. 
 
El sisè, en nom i representació del Museu Municipal Josep Aragay, d’acord amb el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El setè, en nom i representació de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, segons acord del Ple 
de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries de data 18 de juliol de 2019. 
 
El vuitè, en nom i representació del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, del Museu 
d'Arqueologia de Catalunya-Girona, del Museu d'Art de Girona i del Museu d'Arqueologia de 
Catalunya-Ullastret, d’acord amb el Decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts 
de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 
 
El novè, en nom i representació del Museu de l’Anxova i de la Sal, d’acord amb el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 



 

 

 
El desè, en nom i representació del Museu del Joguet de Catalunya, d’acord amb l’establert en la 
Constitució de la fundació privada Museu del Joguet de Catalunya, de 19 de desembre de 1997. 
 
La onzena, en nom i representació del Museu de l’Empordà, d’acord amb text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
La dotzena, en nom i representació del Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol, d’acord amb els 
articles 10 i 12 dels estatuts de la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol; del Museu 
d’Història de Girona, d’acord al text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i del Museu d’Història dels Jueus, d’acord amb l’article 9 dels 
Estatuts del Patronat del Call de Girona. 
 
El tretzè, en nom i representació del Tresor de la Catedral de Girona, mitjançant nomenament 
episcopal. 
 
El catorzè, en nom i representació del Museu Municipal de Llívia, d’acord amb el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El quinzè, en nom i representació del Museu del Mar de Lloret de Mar, d’acord amb el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El setzè, en nom i representació del Museu de la Garrotxa i del Museu dels Sants d’Olot, d’acord amb 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril. 
 
El dissetè, en nom i representació del Museu del Suro de Palafrugell, per acord del ple extraordinari 
de l'Ajuntament de Palafrugell de 15 de juny de 2019. 
 
El divuitè, en nom i representació del Museu de la Pesca, d’acord amb la sessió constitutiva de la 
Corporació de data 26 de maig de 2019. 
 
El dinovè, en nom i representació del Museu Etnogràfic de Ripoll, segons acord del Ple Municipal de 
l’Ajuntament de data 15 de juny de 2019. 
 
El vintè, en nom i representació del Museu d’Història. Sant Feliu de Guíxols, d’acord amb el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El vint-i-unè en nom i representació del Museu de la Mediterrània, d’acord les atribucions delegades 
per decret d’alcaldia número 2019/2693, de 15 de juny de 2019. 
 
EXPOSEN 

1. La Generalitat de Catalunya d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català, té competència exclusiva en aquesta matèria. 
 

2. El Departament de Cultura desenvolupa la seva acció museística a través de Museus 2030.Pla 
de Museus de Catalunya. Entre altres actuacions el Pla proposa crear xarxes territorials de 
museus per al conjunt del país amb la finalitat de concertar amb les administracions provincials 
els recursos destinats als museus del seu àmbit territorial, fomentar la seva cooperació per 
assolir una major eficiència dels recursos públics i organitzar serveis d’economia d’escala per al 
conjunt de museus de cada xarxa territorial. 
 

3. La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques de Girona, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les arts i el 
coneixement al territori, i actuant amb agents públics i privats en el foment d’iniciatives 
culturals. Pel que fa als museus, els dóna suport econòmic per potenciar la seva activitat i 
gestiona actuacions específiques, com el programa Indika, adreçat al públic escolar o 
subvencions específiques per inversions, l’objectiu de les quals és la millora dels equipaments. 
 

4. El Departament de Cultura i la Diputació de Girona tenen una llarga trajectòria de col·laboració 
en matèria museística, la més recent de la qual ha estat la signatura de convenis de 
col·laboració els anys 2009 i 2015 per la creació de la Xarxa de Museus locals de Catalunya. 
Girona i que han estat fins ara el marc de referència per coordinar les polítiques de 
subvencions als museus de les dues institucions. 



 

 

 
5. Els signants d’aquest conveni coincideixen en la necessitat de continuar i desenvolupar 

l’actuació cooperativa i concertada en matèria de suport als museus registrats de les 
comarques de Girona, que ja venia desenvolupant la Xarxa territorial de Museus de les 
Comarques de Girona. 
 

6. Per tal de continuar i desenvolupar l’actuació concertada, les institucions signants es proposen 
col·laborar per renovar l’actual xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, 
mitjançant la rescissió del conveni marc actual i la signatura d’aquest nou conveni marc. 
 

Amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració, les parts acorden subscriure el present 
conveni de conformitat amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és la renovació per part del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Girona, el Museu Etnològic el Montseny la Gabella (Arbúcies), el Museu 
Arqueològic Comarcal de Banyoles, el Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany (Banyoles), 
Terracotta. Museu de Terrissa i Ceràmica Industrial de la Bisbal (La Bisbal d’Empordà), el Museu 
Municipal Josep Aragay (Breda), l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu 
d'Arqueologia de Catalunya – Empúries (l’Escala), el Museu de l’Anxova i de la Sal (l’Escala), el 
Museu de l’Empordà (Figueres), el Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), el Museu 
d'Arqueologia de Catalunya – Girona, el Museu d'Art de Girona, el Museu del Cinema. Col·lecció 
Tomàs Mallol (Girona), el Museu d’Història de Girona, el Museu d’Història dels Jueus (Girona), el 
Tresor de la Catedral de Girona, el Museu Municipal de Llívia, el Museu del Mar de Lloret de Mar, el 
Museu de la Garrotxa (Olot), el Museu dels Sants d’Olot, El Museu del Suro de Palafrugell, el Museu 
de la Pesca (Palamós), el Museu Etnogràfic de Ripoll, el Museu d’Història. Sant Feliu de Guíxols, el 
Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí) i el Museu d'Arqueologia de Catalunya – Ullastret de 
la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona, amb la finalitat de dur a terme totes les 
actuacions necessàries per potenciar les funcions pròpies dels museus com a institució cultural 
pública, impulsar la seva projecció social i cultural i fer-los sostenibles en el context econòmic actual. 
 
La xarxa és d’adhesió voluntària, amb la finalitat de dur a terme totes les actuacions necessàries per 
potenciar les funcions pròpies dels museus com a institució cultural pública, impulsar la seva projecció 
social i cultural i fer-los més sostenibles en el context econòmic actual. 
 
El conveni estableix les funcions de la xarxa i l’orientació sobre els serveis i activitats que han de dur 
a terme; el sistema de governança, els museus que en poden formar part i el seu procediment 
d’incorporació; i els instruments de planificació, seguiment i avaluació de l’activitat de la xarxa. 
 
Segon.- Funcions de la xarxa 
 
Les parts acorden que les funcions pròpies d’una xarxa territorial, d’acord amb el Pla de Museus de 
Catalunya, són dues: 
 

- Primera, la funció cooperativa: detectar les necessitats dels museus que s’han de resoldre 
mitjançant la provisió de serveis estables i d’economia d’escala, i avaluant-ne els seus 
resultats. 
 

- Segona, la funció de foment: donar suport econòmic a actuacions de valor afegit dels museus 
de la xarxa, mitjançant la concessió de subvencions en procediments de concurrència pública. 

 
Tercer.- Membres de la Xarxa i procediment d’adhesió i exclusió 
 
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, els museus esmentats en el pacte primer queden adherits a 
la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona. Així mateix, aquells altres museus que 
ho desitgin podran adherir-se a la Xarxa sempre i quan reuneixin les condicions mínimes requerides: 
 

- poden ser-ne membres tots els museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya que 
pertanyin a la província de Girona. (vegeu en l’Annex I, la relació de museus registrats de les 
comarques de Girona, en el moment de signatura del present conveni). 

 
- els museus nacionals, d’interès nacional o participats per la Generalitat de Catalunya poden ser 



 

 

membres, però no es podran beneficiar de les subvencions concedides mitjançant 
concurrència. 

 
El procediment d’incorporació a la Xarxa de nous membres es farà per adhesió a aquest conveni 
mitjançant declaració unilateral del museu interessat, segons el formulari que s’adjunta en l’Annex II. 
Aquesta declaració unilateral haurà de ser aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte 
cinquè d’aquest conveni. 
 
En cas que un dels membres de la Xarxa no compleixi els drets i deures previstos en el pacte quart 
del present conveni, des de la Comissió Tècnica se’n podrà proposar la seva exclusió a la Comissió 
Institucional. 
 
L’exclusió haurà de ser aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte cinquè d’aquest 
conveni. 
 
Els equipaments patrimonials bàsics podran participar de les xarxes territorials de dues maneres: o bé 
vinculant-se formalment a un museu acreditat mitjançant un conveni, o havent iniciat formalment el 
procediment d’acreditació per esdevenir museu. Els equipaments patrimonials bàsics que hagin iniciat 
formalment el procés d’acreditació podran ser membres de les xarxes. Això no obstant, s’establirà 
una moratòria per als equipaments patrimonials bàsics que ja formen part d’una xarxa territorial, per 
tal que es puguin adaptar a la normativa que s’elaborarà en relació amb les xarxes. 
 
 
Quart.- Drets i deures dels museus membres de la Xarxa 
 
Un museu membre de la Xarxa té els següents drets: 
 

- accedir als càrrecs de la Comissió Institucional i de la Comissió Tècnica que contempla aquest 
conveni i els que aquestes puguin crear en el moment d’organitzar el seu funcionament intern, 
 

- participar en les comissions específiques de projecte que es puguin formar, 
 

- ser beneficiari de les actuacions de la Xarxa, d’acord amb el que s’estableixi en el Programa 
d’Actuacions i les condicions que s’acordi en cada actuació que aquesta dugui a terme. Això 
és vàlid tant pel que fa als suports econòmics als museus com a les actuacions 
mancomunades, 
 

- en cas que disposi d’una competència o d’un capital específic de valor per a la resta de museus 
i que pugui aportar a la xarxa, participar com a prestador de serveis i actuacions de la xarxa, 
d’acord amb els procediments establerts en la legislació vigent. 
 

- proposar-se com a Servei d’Assistència als Museus de la Xarxa, d’acord amb les condicions i 
requeriments que aquesta estableixi. 

 
Un museu membre de la Xarxa té els següents deures: 
 

- nomenar els representants de la Comissió Institucional i Tècnica, participar en les reunions de 
les dues i dur a terme les tasques que se’n derivin, 
 

- dur a terme les funcions i tasques que les comissions específiques assignin als museus que en 
formin part, 
 

- en cas que esdevingui prestador de serveis de la xarxa o SAM, realitzar les actuacions 
compromeses en els terminis i condicions acordades. 

 
Cinquè.- Governança de la Xarxa. 
 
Comissió Institucional 
 
La Xarxa comptarà amb una Comissió Institucional, que actua com a comissió de seguiment d’aquest 
conveni, i està formada, com a mínim, per una persona representant de la Generalitat de Catalunya, 
una de la Diputació de Girona i una de la institució titular de cada museu que s’adhereixi a la xarxa. 
 
Funcions de la Comissió Institucional: 



 

 

 
1. Programa d’Actuacions: Encàrrec, aprovació i valoració dels resultats. 
 

És el document que descriu la missió, els objectius estratègics, les principals actuacions i 
serveis de la Xarxa, en una perspectiva de quatre anys. Conté una previsió pressupostària 
d’aquest període i de les aportacions de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona, 
no vinculants. Conté també el sistema d’indicadors i de mesurament per avaluar el conjunt de 
l’activitat de la xarxa, 

 
2. Pla anual d’activitats de la xarxa. Aprovació de la proposta del pla anual de la Xarxa i 

aprovació, si s’escau, dels resultats, 
 
3. Concertació dels suports econòmics als museus de les dues institucions. Definició de les 

actuacions dels museus prioritàries de suport econòmic i dels criteris generals de valoració, 
 

4. Comissió Tècnica de la Xarxa: nomenament dels seus membres i seguiment de la seva activitat, 
 

5. Ratificar que tots els museus membres compleixen les condicions per formar part de la Xarxa, 
d’acord al previst en el pacte tercer d’aquest conveni, 
 

6. Aprovació de l’adhesió de nous membres, que hauran de seguir el procediment assenyalat en el 
pacte tercer d’aquest conveni, 
 

7. Seguiment de tots els altres acords establerts en aquest conveni, així com la resolució dels 
possibles problemes d’interpretació i compliment en relació amb els compromisos adquirits en 
el marc del conveni. 

 
La Comissió Institucional està copresidida pel titular del Departament de Cultura, o persona en qui 
delegui, i pel titular de la Diputació de Girona, o persona en qui delegui. 
 
La Comissió Institucional es reunirà com a mínim un cop a l’any i serà convocada conjuntament pels 
representants de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura. 
 
Les decisions de la Comissió Institucional hauran de comptar amb l’acceptació de la majoria dels 
membres i, en tot cas, dels representants de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona. 
 
Comissió Tècnica 
 
Està formada per la direcció de cada museu membre, un tècnic/a de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura i un tècnic/a de la Diputació de Girona. 
 
Funcions de la Comissió Tècnica: 
 

1. Programa d’Actuacions. Elaboració, d’acord amb les directrius fixades per la Comissió 
Institucional, 
 

2. Pla Anual d’Activitat de la Xarxa. Valoració i aprovació, si escau, de la proposta presentada pel 
SAM i avaluació posterior, d’acord amb les directrius de la Comissió Institucional. Avaluació i 
remissió a la Comissió Institucional per a la seva aprovació, si s’escau, 
 

3. Rebre comptes de l’activitat del SAM, 
 

4. Suports econòmics als museus. Elaboració dels criteris, sistemes de valoració, etc. d’acord amb 
les instruccions de la Comissió Institucional, 
 

5. Execució de totes les tasques que li designi la Comissió Institucional. 
 
La Comissió Tècnica comptarà amb una presidència i una vicepresidència que s’escollirà entre els 
directors/es dels museus. 
 
La Comissió Tècnica es reunirà com a mínim dos cops a l’any i serà convocada per la seva 
presidència. El SAM assumirà les funcions de secretaria. 
 
La presidència i la vicepresidència de la Comissió recaurà cada any en un museu diferent, començant 



 

 

pel primer i el darrer del llistat, ordenat alfabèticament per municipis, de museus que formen part de la 
Xarxa. 
 
Les decisions de la Comissió Tècnica hauran de comptar amb l’acceptació de la majoria dels 
membres i, en tot cas, dels representants de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona. 
 
Sisè.- Finançament de la Xarxa. 
 
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona aportaran els recursos econòmics necessaris per 
l’acompliment de les funcions cooperativa i de foment que consten en el pacte segon, seguint les 
següents orientacions: 
 

- Funció cooperativa: 
 
Aquells recursos econòmics que es destinin al compliment de la funció cooperativa de la xarxa 
prevista en el pacte 2. 
 

- Funció de foment. Les dues institucions coordinaran les línies de subvenció als museus. 
 
Aquells recursos econòmics que es destinin al compliment de la funció de foment dels museus de la 
xarxa prevista en el pacte segon, les dues institucions acordaran el procediment de distribució 
mitjançant la signatura de convenis específics, si s’escau, en els termes previstos en el pacte vuitè, i 
en qualsevol cas les parts coordinaran els recursos econòmics que es destinin al compliment de la 
funció de foment, els museus que poden ser beneficiaris i els criteris i el procediment d’atorgament, 
entre altres temes. 
 
En el finançament de la xarxa també hi podran participar altres institucions públiques o privades. Els 
titulars dels museus també podran participar en el seu finançament, especialment en projectes 
concrets. 
 
Setè.- Vinculació del Servei d’Atenció dels Museus (SAM) amb la Xarxa. 
 
El Servei d’Atenció als Museus de Girona, creat per l’Ordre del Departament de Cultura, de 10 de 
març de 1998, actuarà com a oficina tècnica de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de 
Girona per garantir el seu funcionament, la realització de les activitats corresponents i la prestació 
dels serveis acordats en el seu programa d’actuacions 
La modalitat de vinculació és la contractual, excepte en aquells casos en què el museu que faci les 
funcions del SAM sigui de titularitat de la Generalitat de Catalunya, o participat majoritàriament per 
ella. 
 
Les prestacions del contracte seguiran estrictament el que estableixi el Pla d’Actuacions aprovat per 
la Xarxa i les orientacions que pugui donar la Comissió Institucional. 
 
Vuitè.- Convenis específics 
 
Es signaran convenis específics, si s’escau, per garantir el desenvolupament de la xarxa i 
l’acompliment de les seves funcions previstes en el pacte segon. Aquests convenis serviran per 
concretar especialment les aportacions econòmiques de les institucions a la xarxa (pacte sisè). 
 
Novè.- Vigència. 
 
Aquest conveni té una vigència de quatre anys a partir de la data de l'última de les seves signatures 
digitals. Abans de la finalització del termini previst, d’acord amb l’establert a l’article 49.h).2n de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les parts signants del conveni podran 
acordar unànimement, mitjançant la signatura d'una addenda, la seva pròrroga per un termini de fins 
a quatre anys addicionals. 
 
El conveni pot ser modificat, alterat o esmenat per acord mutu de les parts, mitjançant la signatura 
d’addendes, i mentre aquest estigui vigent. 
 
Desè.- Causes de rescissió del conveni 
 
Sense perjudici del que es preveu en el pacte anterior, són causes de rescissió anticipada del 
conveni: 



 

 

 
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni i les 

seves addendes 
 

- El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit 
 

- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus pactes 
 

- Altres causes de resolució previstes a la normativa aplicable 
 
Onzè.- Resolució del conveni marc de creació de la Xarxa de Museus de les comarques de 
Girona 
 
Aquest conveni marc deixa sense efecte el conveni marc, signat el 9 d’abril de 2015, sobre la Xarxa 
Territorial de Museus de les comarques de Girona. 
 
Dotzè.- Interpretació, resolució de conflictes i jurisdicció aplicable 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament per l’ordenament jurídic administratiu. Les parts se sotmeten expressament 
a la jurisdicció contenciosa administrativa, en el cas que es produeixi qualsevol qüestió 
litigiosa que pugui sorgir en la seva interpretació i compliment que no pugui ser resolta, en 
primera instància, per la Comissió Institucional prevista en el pacte cinquè d’aquest conveni.” 
 
Segon.- Nomenar com a representants de la Corporació a la Comissió Institucional i Tècnica per la 
seva participació en les reunions de les dues i portar a terme les tasques que se’n derivin a: 
 
Comissió Institucional: Andreu Pujol Mas, regidor de Cultura 
 
Comissió Tècnica: Xavier Castanyer i Angelet, director del Museu Municipal Josep Aragay 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a la Diputació de Girona, juntament amb el conveni 
degudament signat pels representants de la corporació. 
 
Quart.- Encarregar al Diputació de Girona que procedeixi a la publicació del conveni en el DOGC i en 
el BOP (mitjançant transcripció íntegre del text del conveni) 
 
Cinquè.- Publicar el conveni a la web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde per signar el conveni i tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a 
terme aquest acord.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
Votacions: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Dídac 
Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemí, Juan 
Antonio Marin Acuña, Judit Cortada Esteve, Rosa Fugarolas Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres 
Torrent) 
 
12.0.- Aprovar l'adhesió al Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona 
 
Aprovar l'adhesió al Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona 
  
Antecedents 
 
El Regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Sam Torres, ha proposat que l’Ajuntament de Breda 
s’adhereixi al Consorci Vies Verdes de Girona, que és l’ens local que gestiona les rutes de les vies 
verdes de la província de Girona, integrat per la Diputació, municipis i Consells Comarcals.  
 
El Consorci és una entitat sense ànim de lucre que té una durada indefinida i la seu social està 
ubicada a la Diputació de Girona.  
 



 

 

D’acord amb els estatuts del Consorci, l’objecte i la finalitat del Consorci és:  
 
a) La planificació, l’execució i la gestió de les vies verdes de les comarques de Girona 
b) En general, la coordinació de totes aquelles actuacions encaminades a la viabilitat d’aquest 
projecte 
c) El manteniment i la millora del traçat i les connexions entre els diferents traçats 
d) L’ampliació i extensió de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines 
e) El suport a les iniciatives socioculturals relacionades amb el traçat 
f) La promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 
g) La promoció de l’ús pels vianants de les vies verdes 
h) La coordinació de les institucions, federacions i administracions relacionades amb els objectius del 
Consorci i la promoció de les vies verdes 
i) L’ajut, el suport i l’assessoria a d’altres iniciatives semblants 
j) L’impuls per a l’obtenció de totes les subvencions que sigui possible 
 
La seva tasca principal és doncs, la de realitzar el manteniment i millora de la infraestructura, la 
promoció del seu ús i l’ampliació de la xarxa. 
 
Els estatuts del Consorci preveuen la possibilitat que nous membres s'adhereixin a l'ens per tal de 
poder establir amb més agilitat tot tipus de col·laboracions, bé siguin de millora del traçat amb 
actuacions d'obra física, bé per poder realitzar tota la difusió que es realitza dels recorreguts, tant des 
del mateix Consorci com de la mà de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona. 
 
En data 28 de juliol de 2020 es va signar l’Acta de posada en servei de la Via ciclista de l’estació de 
Riells i Viabrea-Breda al nucli de Breda per a la carretera GI-552, del PK 2+000 al 4+000, amb una 
longitud aproximada de 2 kilòmetres. 
 
La Generalitat de Catalunya s’ha compromès a cedir a favor de l’Ajuntament de Breda la titularitat 
d’aquesta infraestructura, passant l’Ajuntament a ser el responsable del seu manteniment i explotació 
del servei.  
 
Ateses les circumstàncies, interessa a l’Ajuntament de Breda que la via ciclista passi a formar part de 
les vies verdes gestionades a través del Consorci, atesa l’expertesa del Consorci en la gestió 
d’aquest tipus d’infraestructura.  
 
Consta a l’expedient els informes preceptius de secretaria-intervenció, en els quals es fa constar que 
es requereix el vot de la majoria absoluta del Ple. 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 118 a 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic. 
 
Article 26.2 i Disposició Addicional Novena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local -LRBRL-  
 
Articles 269, 270 i 271 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.  
Article 313 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS) 
Estatuts del Consorci de Vies Verdes 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se, de conformitat amb l’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, al Consorci de les Vies Verdes de 
Girona. 
 
Segon.- Aprovar els Estatuts que consten a l’expedient i publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, núm. 204, de 23 d’octubre de 2018 (última modificació), i assumir el compromís de fer les 
aportacions regulars per al seu funcionament. 
 



 

 

Tercer.- Establir que d’acord amb l’article 7 dels estatuts, L’Alcalde de Breda serà el representant de 
l’Ajuntament i actuarà com a membre de l’Assemblea General que és l’òrgan superior de deliberació i 
decisió del Consorci.  
 
No obstant, l’Alcaldia podrà delegar aquesta representació específicament a favor d’altres membres 
electes. 
 
Quart.- Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini de 30 dies hàbils a comptar des de 
l'endemà de la darrera publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament, a efectes de possibles 
reclamacions 
 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions a 
l’expedient, l’acord quedarà aprovat definitivament. 
 
Cinquè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’alcalde president per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 
Intervencions: 
El regidor Sr. Sam Torres presenta la proposta, explicant que l’Ajuntament de Riells i Viabrea també 
ha sol.licitat entrar dins el consorci i per tant, una vegada la Generalitat cedeixi el vial als ajuntaments, 
aquest es podrà gestionar a través del Consorci.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta si el manteniment el farà el Consorci i si és 
així, com quedarà el conveni amb Riells que acorda repartir les despeses amb el 30/70 per cent.  
 
El Sr. Torres respon que s’ha d’acabar d’estudiar la proposta de manteniment del Consorci però si 
finalment fan el manteniment, aquest es repercutirà entre els dos municipis segons el conveni. 
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb10 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Dídac Manresa 
Molins, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemí, Juan Antonio 
Marin Acuña, Judit Cortada Esteve, Rosa Fugarolas Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) 
i 1 abstenció (Aleix Reche Marti) 
 
13.0.- Adhesió al Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia Sostenible 
 
Adhesió al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible 
 
Antecedents 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia 
Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania 
en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de 
consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació geogràfica, 
encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les diferents conseqüències del 
canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per reduir les emissions, l’adaptació continua 
essent un complement a la mitigació necessari i indispensable. 
 
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura, 
sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir, d’aquesta forma, a reduir la 
dependència energètica i a protegir als consumidors més vulnerables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg 
termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les 
ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus 
esforços.  
 



 

 

L'Ajuntament de Breda té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per reduir la 
contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència 
energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies 
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (octubre 2015) que 
es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, així com augmentar la 
seva resiliència amb l’adaptació als impactes del canvi climàtic. 
 
Legislació aplicable 
 
Article 47.1. segon paràgraf de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre reguladora del sector públic, que 
estableix que no tenen la consideració de convenis, els protocols generals d’actuació o instruments 
similars que comportin meres declaracions d’intenció de contingut general o que expressin la voluntat 
de les administracions i parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin 
la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Breda fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i adopta el 
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent per a l’any 2030 
mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables i l’augment 
de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Breda aprova l’Adhesió al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible i 
es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia en un termini màxim de dos anys des de 
la data d’adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part 
de la Comissió d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base d’emissions i una avaluació 
de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb 
el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Breda es compromet també a elaborar un informe de seguiment cada dos 
anys des de la data d’enviament del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui 
els objectius. 
 
Quart.- Manifestar la conformitat que en el cas que l’Ajuntament de Breda no presenti els documents 
(Pla d’Acció pel Clima i l’Energia i informes de seguiment) dins els terminis establerts, sigui suspès o 
exclòs de la iniciativa - subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte. 
 
Cinquè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el registre a la plana 
web i a la Diputació de Girona per fer possibles les tasques de suport i coordinació dels municipis de 
la província que s’hi adhereixin. 
 
Sisè.- Facultar a l’alcalde, per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte i tots aquells acords relatius 
a l’execució dels presents acords.  
 
Intervencions: 
El regidor Sr. Sam Torres presenta la proposta. 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que la UE ja ha aprovat una reducció 
dels objectius d’emissió del 55%  i per tant entén que el Pacte en aquest sentit és poc ambiciós.  
 
L’Alcalde respon que si finalment l’objectiu és del 55% ens l’haurem de fer nostre també, però en 
aquests moments proposem aprovar el text en els termes que ens ha passat i promou la Diputació de 
Girona.  
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac 
Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemi, Juan 
Antonio Marin Acuña, Judit Cortada Esteve, Rosa Fugarolas Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres 
Torrent) 
 
14.0.- Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre 
 
Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre 
 



 

 

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció: 
 
“MOCIÓ EN SUPORT AL CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE DESOBEDIÈNCIA GREU 
PER L’1 D’OCTUBRE 
 
Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra l’exalcalde 
d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé. Una 
nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit polític i que, a més, es dona en ple procés 
electoral sent el conseller Solé el responsable d’organitzar les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya. Es tracta, doncs, d’una interferència també en el procés electoral que hi ha en marxa.  
 
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania les 
eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és l’únic alcalde o alcaldessa 
del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el primer que rep una sentència, que és 
desproporcionada i una nova mostra del segrest de la política catalana en mans del sistema judicial. 
Ens trobem davant una nova ingerència de venjança, i ens reafirmem en el convenciment que votar 
no pot ser mai delicte. Ens trobem davant un nou episodi de la causa general contra 
l’independentisme que suposa, una vegada més, i malauradament, una vulneració dels drets polítics 
individuals de les persones condemnades, represaliades, de les preses i exiliades polítiques, i una 
retallada dels drets i llibertats col·lectives.  
 
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte polític català és el 
del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei d’Amnistia per posar immediatament en 
llibertat tots els presos i preses polítiques, tancades a la presó sense haver comès cap delicte, tancar 
les causes obertes contra totes les persones represaliades, i fer possible el retorn de les persones 
exiliades, procés que ha d’acabar indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la independència 
de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que l’exercici al dret d’autodeterminació és l’instrument que 
necessitem per donar la paraula al poble i decidir democràticament i de forma lliura el futur del nostre 
país.  
 
Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, tornem a 
reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir que, malgrat ho 
intentin, res l’aturarà. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple d’aquest 
Ajuntament l’aprovació dels següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan era alcalde l’1 d’octubre 
de 2017. 
  
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general 
independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir la llibertat 
immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. 
 
TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució del conflicte.  
 
QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en 
tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el 
conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.  
 
CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via per solucionar el 
conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord. 
 
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els grups parlamentaris del 
Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes.” 
 
Intervencions: 
El regidor Sr.  Andreu Pujol presenta la proposta explicant que l’acusació i la condemna de l’exalcalde 
d’Agramunt i Conseller de la Generalitat no és casual sinó que té intencionalitat política com molts 
altres judicis relacionats amb el conflicte de l’Estat espanyol amb Catalunya i per això ho portem al 
Ple, per denunciar aquesta situació i exigir una llei d’Amnistia per solucionar el conflicte.  



 

 

 
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, 
Dídac Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Josep Amargant Argemí, 
Judit Cortada Esteve, Rosa Fugarolas Xamani, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 1 vot en 
contra (Juan Antonio Marin Acuña) 
 
15.0.- Assumptes urgents 
 
No s’escau.  
 
16.0.- Precs i preguntes 
 
L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores per formular precs i preguntes. 
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta si ja s’ha resolt el tema de la recuperació 
de les hores de treball de la conserge que es va posar de manifest a l’anterior Ple.  
 
L’Alcalde respon que es va arribar a una acord amb l’empleada per què es recuperin les hores abans 
del 31 de desembre.  
 
La Sra. Cortada formula la queixa del tall de llum que va haver en el poble i demana que es faci una 
reunió amb l’empresa responsable perquè no torni a passar.   
 
L’Alcalde respon que la queixa ha estat generalitzada a tota la comarca i es un tema que es va tractar 
en el Consell d’Alcaldes i es va acordar que es parlaria amb Endesa perquè falta inversió econòmica.   
El problema va ser originat en un transformador del centre del poble, i certament el problema hi és, 
això és una evidència, com també ho és que Endesa no atén les queixes i no fa la inversió de les 
infraestructures que necessita el territori.  Explica que les línies elèctriques ja estaven tocades abans 
del Gloria i ara encara més, però això el Consell d’Alcaldes va acordar que a través del Consell 
Comarcal es faci pressió a l’empresa ja sigui a Madrid o a Itàlia, en tant que Endesa pertanys al grup 
Enel.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta per l’organització de la jornada electoral del 
proper 14F, i si ja se sap com es farà finalment per complir amb totes les mesures de seguretat.  
 
L’Alcalde explica que els protocols de la Generalitat obliguen a minimitzar riscos i establir entrades i 
sortides independents sense encreuaments entre persones i adaptar l’accés a les persones amb 
mobilitat reduïda.  Per això s’ha previst que les meses electorals que sempre s’han situat en el primer 
pis del centre cívic, enguany es situaran a la zona del casal d’avis.  També explica que l’Ajuntament 
contractarà personal de seguretat per controlar l’accés de forma permanent i haurà un responsable 
Covid de seguretat sanitària que garanteixi que tots els membres de mesa tindran totes les mesures 
de protecció (test d’antígens, epis, distancies de seguretat, escrutinis reduïts amb un únic apoderat 
per mesa, entre d’altres mesures).  Finalment manifesta que es donarà informació específica a tots 
els membres de mesa.  
 
La regidora Sra. Rosa Prat manifesta que l’Ajuntament ja ha rebut les instruccions de com s’han de 
posar i treure els epis per part del membres de mesa i que aquesta informació es donarà durant el 
mateix dia de les eleccions.  
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 
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