
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 7 D´OCTUBRE DE 2019 

 
Identificació de la sessió:  
Núm. PLE2019000010  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 d´octubre de 2019 
Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 22:23 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Núria Marès de las Heras, Regidora   (ERC– AM) 
Rosa Prat Sala, Regidora    (ERC– AM) 
Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (ERC– AM) 
Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda)  
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) 
 
Amb veu i sense vot: 
Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí 
 
Desenvolupament de la sessió: 
Un cop comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar el Ple, l’Alcalde obre la 
sessió i es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.0.- Aprovació de les actes anteriors 
Es sotmeten a aprovació dels membres del Ple les actes de les darreres sessions plenàries 
celebrades, en data 26 de juny i 29 de juliol de 2019, 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’actes són aprovades per unanimitat dels membres presents. 
 
 
2.0.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local 
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: 
 
1046-000020-2019 JUNTA DE GOVERN 16 2019 22072019 

1046-000021-2019 JUNTA DE GOVERN 17 2019 29072019 

1046-000022-2019 JUNTA DE GOVERN 18 2019 05082019 

1046-000023-2019 JUNTA DE GOVERN 19 2019 12082019 

1046-000024-2019 JUNTA DE GOVERN 20 2019 19082019 

1046-000025-2019 JUNTA DE GOVERN 21 2019 26082019 

1046-000026-2019 JUNTA DE GOVERN 22 2019 02092019 

1046-000027-2019 JUNTA DE GOVERN 23 2019 12092019 

1046-000028-2019 JUNTA DE GOVERN 24 2019 16092019 

1046-000029-2019 JUNTA DE GOVERN 25 2019 23092019 

 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, pregunta perquè no es publiquen a la pàgina 
web de l’Ajuntament totes les actes de la Junta de Govern, atès que només es publiquen les 



 
 

 

convocatòries de Junta de Govern de caràcter resolutiu, i manquen les deliberatives.  
 
El secretari manifesta que totes les actes dels organs de govern han de ser publicades en el portal de 
transparència, i la publicació es realitza de forma automàtica una vegada s’han comunicat a la 
Generalitat de Catalunya a través del portal de comunicació de l’Eacat. La publicació a la web 
municipal és potestativa i complementaria del portal de transparència.  
 
 
3.0.- Donar compte de decrets d'Alcaldia 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control 
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que 
estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dona compte succinta al 
Ple de les Resolucions que ha adoptat des de l’última sessió ordinària plenària, i es relacionen a 
continuació els decrets que han estat dictats en els períodes compresos entre el 29 de juliol i el 5 
d’octubre de 2019: 
 
Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2019DECR000744  1484-000008-2019 29/07/2019 CONTRACTACIÓ PER SUPLÈNCIA VACANCES MUSEU ARAGAY 

2019DECR000745  1523-000001-2019 29/07/2019 TRIENNI 

2019DECR000746  1512-000006-2019 29/07/2019 DEC NOMINES JULIOL 26072019  

2019DECR000747  1403-000060-2019 29/07/2019 APROVACIÓ D'UN CONTRACTE DE PATROCINI PUBLICITARI 

2019DECR000748  1657-000037-2019 30/07/2019 APROVACIO FACTURES FASE ADO MES DE JULIOL 

2019DECR000749  1657-000037-2019 30/07/2019 APROVACIO FACTURES FASE O MES DE JULIOL 

2019DECR000750  1775-000018-2019 30/07/2019 DEC ALTA PLACA GUAL 417 29072019  

2019DECR000751  1204-000002-2019 30/07/2019 PAGAMENT ANUNCI AL BOP 

2019DECR000752  1512-000006-2019 31/07/2019 DEC REGIDORS 31072019  

2019DECR000753  2948-000001-2019 31/07/2019 
DECRET SOBRE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR PER DANYS A 
LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. 

2019DECR000754  1046-000022-2019 31/07/2019 CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/2019 DE 5 D'AGOST 

2019DECR000755  1775-000017-2019 31/07/2019 DEC BAIXA GUAL 230 31072019  

2019DECR000756  2226-000008-2019 01/08/2019 
APROVACIÓ DELS CÀRRECS DEL JUNY DEL 2019 DEL SERVEI DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA I CADASTRAL DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

2019DECR000757  2410-000033-2019 01/08/2019 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 01082019  

2019DECR000758  1861-000157-2019 01/08/2019 APROVAR REBUTS ESCOLA BRESSOL JULIOL-2019 

2019DECR000759  1657-000040-2019 01/08/2019 PAGAMENTS DIVERSOS 

2019DECR000760  2317-000001-2019 01/08/2019 PAGAMENT ANUNCI AL BOP 

2019DECR000761  2864-000028-2019 01/08/2019 
APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE LES PISCINES 
MUNICIPALS PEL 2019 

2019DECR000762  2410-000035-2019 02/08/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA 01082019  

2019DECR000763  2864-000016-2019 02/08/2019 DEC BONIFICACIO TAXA PISCINA 02082019  

2019DECR000764  2126-000015-2019 02/08/2019 
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL MES DE JUNY DEL SERVEI DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA I CADASTRAL DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

2019DECR000765  1484-000016-2019 05/08/2019 SUPLENCIA RECEPCIONISTA PISCINA 

2019DECR000766  2527-000003-2019 05/08/2019 
DECRET SOBRE REQUERIMENT D'OBERTURA D'UN EXPEDIENT 
SANCIONADOR (INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE CONVIVENCIA) 

2019DECR000767  1512-000006-2019 05/08/2019 DEC RECTIFICACIIO NOMINA 01082019  

2019DECR000768  1431-000010-2019 05/08/2019 RECTIFICACIO ERROR PARTIDA PRESSUPOSTARIA 

2019DECR000769  1627-000005-2019 05/08/2019 MODIFICACIO DE CREDIT PER GENERACIO 

2019DECR000770  1599-000074-2019 07/08/2019 DEC US PISTES PADEL 06082019  

2019DECR000771  1046-000023-2019 07/08/2019 DECRET CONVO 

2019DECR000772  1658-000001-2018 08/08/2019 PAGAMENT RECARREGA TARGETA DE CORREUS 

2019DECR000773  1677-000002-2019 08/08/2019 PAGAMENT LLOGUER I DESPESES DIVERSES 

2019DECR000774  1512-000007-2019 08/08/2019 DEC ABONAMENT RECTIFICAT NOMINA LL S G 05082019  

2019DECR000775  1512-000007-2019 08/08/2019 DEC INCREMENT 2,25% RETRIBUCIONS 06082019  

2019DECR000776  1512-000007-2019 08/08/2019 INCREMENT 0,25% RETRIBUCIONS 

2019DECR000777  1657-000044-2019 09/08/2019 APROVACIO FACTURES FASE ADO FINALS DE JULIOL 

2019DECR000778  1657-000044-2019 09/08/2019 APROVACIO FACTURES FASE O FINALS DE JULIOL 

2019DECR000779  2938-000002-2019 09/08/2019 
DECRET SOBRE AUTORITZACIÓ DE LA MARXA PER LA LLIBERTAT I 
REPÚBLICA ORGANITZADA PER ASSOC. ESPORTIVA GM VERTICAL 

2019DECR000780  1512-000007-2019 09/08/2019 RECTIFICACIO RETRIBUCIONS 

2019DECR000781  1861-000161-2019 09/08/2019 APROVAR REBUTS MATRÍCULES CURS 2019-2020 DE L¿ESCOLA BRESSOL 

2019DECR000782  2067-000008-2019 12/08/2019 DECRET DESESTIMA LA DEVOLUCIÓ DE LA TAXA DEL CURS DE NATACIÓ 

2019DECR000783  1775-000019-2019 12/08/2019 DEC ALTA TAXA GUAL 418 DOLORS CALLOL 5 12082019  

2019DECR000784  1599-000075-2019 12/08/2019 DEC US INSTAL CENTRE CIVIC 07082019  

2019DECR000785  2067-000010-2019 12/08/2019 DESESTIMAR DEVOLUCIÓ CURSET DE NATACIO 

2019DECR000786  2067-000011-2019 12/08/2019 DEVOLUCIO IMPORT PISCINES 

2019DECR000787  2065-000001-2019 13/08/2019 
DECRET QUE APROVA LA COMPENSACIÓ DE DEUTES ENTRE 
CONSTRUCCIONS PAU ORTEGA SL I L¿AJUNTAMENT DE BREDA 

2019DECR000788  2349-000002-2019 13/08/2019 DEC CANVI TITULAR GUAL 329 13082019  

2019DECR000789  1775-000020-2019 13/08/2019 DEC ALTA TAXA GUAL 419 DOLORS CALLOL 7 12082019  

2019DECR000790  1046-000024-2019 13/08/2019 DEC ORDRE DEL DIA 13082019  

2019DECR000791  2375-000002-2019 14/08/2019 INCOACIÓ EXPEDIENT D'ORDRE D'EXECUCIÓ FINCA AMADEU VIVES 

2019DECR000792  1599-000076-2019 14/08/2019 DEC US ESPAI JOVE OCTUBRE A JUNY 14082019  

2019DECR000793  2349-000003-2019 14/08/2019 DEC CANVI TITULAR GUAL 298 14082019  

2019DECR000794  1741-000008-2019 14/08/2019 
DECRET APROVANT INFORMACIÓ PÚBLICA REFERENT A LA DEVOLUCIÓ DE 
L'AVAL PER LA GESTIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI D'AIGUA. 

2019DECR000795  2911-000012-2019 19/08/2019 DEC CESSIO NINXOL 366 A AJUNTAMENT 14082019  



 
 

 

2019DECR000796  1861-000083-2018 19/08/2019 DEC LIQUIDACIO TAXA MATRIMONI CIVIL 15052019  

2019DECR000797  1861-000083-2018 19/08/2019 DEC DELEGACIO CELEBRACIO MC 19082019  

2019DECR000798  1677-000003-2019 19/08/2019 APROVACIO FACTURES ENDESA MES D'AGOST 

2019DECR000799  2436-000011-2019 19/08/2019 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 19082019  

2019DECR000800  1677-000002-2019 20/08/2019 PAGAMENT DESPESES DIVERSES 

2019DECR000801  1523-000002-2019 21/08/2019 RECONEIXEMENT TRIENNI FUNC 15 

2019DECR000802  2664-000191-2019 21/08/2019 DEC BAIXA OFICI PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 21082019  

2019DECR000803  2575-000002-2019 22/08/2019 DEC CANVI TITULARITAT ACTIVITAT 20082019  

2019DECR000804  2664-000154-2019 22/08/2019 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 22082019  

2019DECR000805  2410-000028-2019 22/08/2019 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 21082019  

2019DECR000806  2410-000031-2019 22/08/2019 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 21082019  

2019DECR000807  2664-000192-2019 22/08/2019 DEC BAIXA PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 22082019  

2019DECR000808  2664-000194-2019 22/08/2019 DEC BAIXA OFICI PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 22082019  

2019DECR000809  2664-000195-2019 22/08/2019 DEC BAIXA OFICI PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 22082019  

2019DECR000810  1677-000002-2019 22/08/2019 PAGAMENT DESPESES DIVERSES 

2019DECR000811  1484-000019-2019 22/08/2019 CONTRACTACIO PER URGENCIA TREBALLADOR 

2019DECR000812  2374-000012-2019 23/08/2019 DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB DISCAPACITAT  

2019DECR000813  2410-000036-2019 23/08/2019 DEC COMUNICACIO URBANISTICA 20082019  

2019DECR000814  1599-000077-2019 26/08/2019 DEC CONCESSIO SALES 1, 2 I BIBLIOTECA C CIVIC 26082019  

2019DECR000815  1403-000074-2019 26/08/2019 CONTRACTACIO ACTURA12, SL - BUFATRAMUNTANA 

2019DECR000816  2058-000019-2018 26/08/2019 DEC VINTENA QUOTA 26082019  

2019DECR000817  2058-000003-2019 26/08/2019 DEC VINTENA QUOTA 26082019  

2019DECR000818  2058-000008-2018 26/08/2019 DEC DINOVENA QUOTA 26082019  

2019DECR000819  2058-000007-2018 26/08/2019 DEC DINOVENA QUOTA 26082019  

2019DECR000820  1403-000071-2019 26/08/2019 CONTRACTACIÓ: ACTE PER LA FESTA MAJOR - JOCS DE CIRC 

2019DECR000821  2318-000002-2019 26/08/2019 DEC TRAMESA CERTIFICAT 06082019  

2019DECR000822  2436-000022-2018 26/08/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA 26082019  

2019DECR000823  2533-000004-2019 26/08/2019 DEC LLICENCIA GOS PP 23082019  

2019DECR000824  1403-000073-2019 26/08/2019 CONTRACTACIO SERVEI D'AMBULANCIES PER LA FESTA MAJOR 

2019DECR000825  1599-000078-2019 26/08/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUUIP PUBLIC 26082019  

2019DECR000826  2058-000016-2018 26/08/2019 DEC VINTENA QUOTA 26082019  

2019DECR000827  1046-000025-2019 26/08/2019 CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DELIBERATIVA 

2019DECR000828  1470-000002-2019 26/08/2019 
DECRET SOBRE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UNA EDUCADORA DE 
L'ESCOLA BRESSOL PER SUBSTITUCIÓ DE LA TITULAR. 

2019DECR000829  2318-000001-2019 26/08/2019 DEC TRAMESA CERTIFICAT 26082019  

2019DECR000830  1741-000009-2019 27/08/2019 APROVAR RETORN AVAL COMPOSTADOR 

2019DECR000831  1403-000075-2019 27/08/2019 CONTRACTACIO CATCONTROL GENERALITI, SL 

2019DECR000832  1512-000007-2019 27/08/2019 DEC NOMINES AGOST 01082019  

2019DECR000833  1484-000002-2018 27/08/2019 AMPLIACIO HORARI LABORAL 

2019DECR000834  1599-000079-2019 28/08/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 28082019  

2019DECR000835  1403-000072-2019 28/08/2019 CONTRACTACIO SERVEI DE CONTROL DE FIRES FESTA MAJOR 

2019DECR000836  1046-000026-2019 28/08/2019 
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
22/2019, DE 2 DE SETEMBRE DE 2019 

2019DECR000837  1657-000045-2019 28/08/2019 APROVACIO FASE ADO FACTURES AGOST 

2019DECR000838  1657-000045-2019 28/08/2019 APROVACIO FASE O FACTURES AGOST 

2019DECR000839  3043-000013-2019 28/08/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA 28082019  

2019DECR000840  2444-000004-2018 28/08/2019 DEC REQUERIMENT CERTIFICAT TECNIC 28082019  

2019DECR000841  1025-000003-2019 28/08/2019 APROVACIO INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS MES D'AGOST 

2019DECR000842  3025-000001-2019 29/08/2019 
DECRET SOBRE CONCESSIÓ DE PERMÍS DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER 
CURA DE FAMILIAR. 

2019DECR000843  2436-000029-2017 29/08/2019 DEC RETORN AVAL 28082019  

2019DECR000844  2436-000015-2019 29/08/2019 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO 28082019  

2019DECR000845  1403-000060-2019 29/08/2019 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ I AUTORITZAR EL PAGAMENT DE L'IMPORT DEL 
CONTRACTE DE PATROCINI 

2019DECR000846  2527-000001-2019 29/08/2019 DECRET SOBRE TRAMESA DE DENUNCIA AL CCS 

2019DECR000847  2349-000004-2019 29/08/2019 DEC ALTA PLACA GUAL 421 FRANCESC SAGRERA 4 28082019  

2019DECR000848  2527-000004-2019 29/08/2019 
DECRET SOBRE TRASLLAT DE DENUNCIA AL CONSELL COMARCAL SOBRE 
INFRACCIÓ EN MATERIA DE RESIDUS. 

2019DECR000849  1357-000001-2019 29/08/2019 
DECRET SOBRE TRAMITACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA 

2019DECR000850  1403-000076-2019 29/08/2019 CONTRACTACIO ACTURA 12, XARANGA 8 DE SETEMBRE 

2019DECR000851  2318-000003-2019 29/08/2019 DEC TRAMESA CERTIFICAT  

2019DECR000852  1861-000181-2019 29/08/2019 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL  

2019DECR000853  2410-000047-2019 29/08/2019 DEC PRIMERA OCUPACIO  

2019DECR000854  1362-000005-2019 29/08/2019 
DECRET SOBRE NO ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. 

2019DECR000855  1657-000047-2019 30/08/2019 PAGAMENT FACTURES FINALS DE JULIOL I DESPESES DIVERSES 

2019DECR000856  1470-000006-2019 30/08/2019 CONTRACTACIO PERSONAL LABORAL PROFESSORA ESCOLA DE MUSICA 

2019DECR000857  2410-000038-2019 30/08/2019 DEC COMUNICACIO URBANISTICA  

2019DECR000858  2410-000040-2019 30/08/2019 DEC COMUNICACIO URBANISTICA  

2019DECR000859  1470-000004-2019 30/08/2019 CONTRACTACIO PERSONAL LABORAL PROFESSOR ESCOLA DE MUSICA 

2019DECR000860  1470-000005-2019 30/08/2019 CONTRACTACIO PERSONAL LABORAL PROFESSOR ESCOLA DE MUSICA 

2019DECR000861  2334-000008-2019 02/09/2019 
AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB ATRACCIONS PER LA 
FESTA MAJOR 

2019DECR000862  1599-000080-2019 03/09/2019 DEC SOL SALA 1 CENTRE CIVIC  

2019DECR000863  1403-000078-2019 04/09/2019 CONTRACTACIO PERE FUGAROLAS - JAQUE AL REY 

2019DECR000864  1046-000027-2019 04/09/2019 CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELIBERATIVA 23 2019 

2019DECR000865  1431-000026-2019 04/09/2019 CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENTS LLUM I SO ACTES FESTA MAJOR 

2019DECR000866  1013-000001-2019 04/09/2019 NOMENAMENT D'ALCALDE/ESSA ACCIDENTAL I DELEGACIÓ DE FUNCIONS 

2019DECR000867  1403-000077-2019 04/09/2019 CONTRACTACIO ACTURA12 

2019DECR000868  1599-000081-2019 04/09/2019 DEC US POLIESPORTIU 03092019  

2019DECR000869  2058-000001-2019 04/09/2019 DEC TRAMESA CERTIFICAT  

2019DECR000870  2334-000044-2019 05/09/2019 
RESOLUCIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA 
PÚBLICA AMB ATRACCIÓ PER LA FESTA MAJOR 



 
 

 

2019DECR000871  2334-000025-2019 05/09/2019 
RESOLUCIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA 
PÚBLICA AMB ATRACCIÓ PER LA FESTA MAJOR 

2019DECR000872  2334-000017-2019 05/09/2019 
RESOLUCIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA 
PÚBLICA AMB ATRACCIÓ PER LA FESTA MAJOR 

2019DECR000873  2334-000014-2019 05/09/2019 
RESOLUCIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA 
PÚBLICA AMB ATRACCIÓ PER LA FESTA MAJOR 

2019DECR000874  2334-000011-2019 05/09/2019 
RESOLUCIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA 
PÚBLICA AMB ATRACCIÓ PER LA FESTA MAJOR 

2019DECR000875  2334-000009-2019 05/09/2019 
CONCEDIR LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA TEMPORAL AMB UNA 
XURRERIA PER LA FESTA MAJOR 2019 

2019DECR000876  1861-000184-2019 05/09/2019 
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
TEMPORAL AMB ATRACCIONS 

2019DECR000877  1861-000190-2019 05/09/2019 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB XURRERIA PER 
FESTA MAJOR 

2019DECR000878  1657-000049-2019 05/09/2019 PAGAMENTS LLOGUERS I DESPESES DIVERSES 

2019DECR000879  2403-000014-2019 05/09/2019 DEC TRAMESA CERT URB  

2019DECR000880  1861-000188-2019 05/09/2019 
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓDE VIA PÚBLICA 
TEMPORAL AMB ATRACCIONS 

2019DECR000881  1861-000187-2019 05/09/2019 
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓDE VIA PÚBLICA 
TEMPORAL AMB ATRACCIONS 

2019DECR000882  1861-000186-2019 05/09/2019 
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓDE VIA PÚBLICA 
TEMPORAL AMB ATRACCIONS 

2019DECR000883  1861-000185-2019 05/09/2019 
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓDE VIA PÚBLICA 
TEMPORAL AMB ATRACCIONS 

2019DECR000884  1861-000184-2019 05/09/2019 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA ATRACCIONS FESTA 
MAJOR 

2019DECR000885  1599-000083-2019 12/09/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC  

2019DECR000886  1046-000028-2019 13/09/2019 DEC ORDRE DEL DIA  

2019DECR000887  2442-000004-2018 13/09/2019 DEC NOU PROCEDIMENT SANCIONADOR  

2019DECR000888  1512-000008-2019 16/09/2019 PAGAMENT QUITANCES RECEPCIONISTES 

2019DECR000889  1657-000046-2019 16/09/2019 APROVACIO FACTURES FINALS D'AGOST FASE ADO 

2019DECR000890  1657-000046-2019 16/09/2019 APROVACIO FACTURES FINALS D'AGOST FASE O 

2019DECR000891  1599-000084-2019 16/09/2019 DEC OVP SALA ESPAI JOVE I CENTRE CIVIC  

2019DECR000892  1599-000085-2019 16/09/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC  

2019DECR000893  1046-000029-2019 18/09/2019 DEC ORDRE DEL DIA  

2019DECR000894  1403-000056-2019 18/09/2019 
CONTRACTACIÓ MENOR DELS SERVEIS DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE 
L'ESPAI JOVE DE BREDA 

2019DECR000895  2664-000129-2019 18/09/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS VAZQUEZ  

2019DECR000896  2664-000163-2019 18/09/2019 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS JARAMILLO  

2019DECR000897  1657-000049-2019 19/09/2019 PAGAMENT FACTURES AGOST I DESPESES DIVERSES 

2019DECR000898  1403-000079-2019 19/09/2019 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS DE PUBLICITAT RADIOFÒNICA PER LA 
FIRA DE L'OLLA 2019 

2019DECR000899  1657-000050-2019 20/09/2019 APROVACIO FACTURES D'ENDESA MES DE SETEMBRE 

2019DECR000900  2911-000013-2019 20/09/2019 DEC CANVI TITULAR NINXOL 146A  

2019DECR000901  2240-000020-2019 23/09/2019 
SOL¿LICITAR UN SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA PEL 
FINANÇAMENT DEL PROJECTE DEL MONTSENY A L’ESCOLA, CURS 2018-2019 

2019DECR000902  2664-000203-2019 23/09/2019 DEC EMPADRONAMENT LOCAL CAN GUILLEUMES  

2019DECR000903  1861-000191-2019 23/09/2019 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL  

2019DECR000904  1861-000192-2019 24/09/2019 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL  

2019DECR000905  2971-000001-2019 24/09/2019 DEC ALTA ARMA G&G GM16 RAIDER L2.0E  

2019DECR000906  1523-000006-2019 25/09/2019 APROVAR TRIENNI GHF 

2019DECR000907  1523-000005-2019 25/09/2019 APROVACIO TRIENNI ASA 

2019DECR000908  1523-000004-2019 25/09/2019 APROVAR TRIENNI CGA 

2019DECR000909  3043-000009-2019 25/09/2019 DEC LLICENCIA URBANISTICA  

2019DECR000910  1523-000003-2019 25/09/2019 APROVAR TRIENNI PMH 

2019DECR000911  2532-000001-2019 25/09/2019 DEC ALTA 2 LLIC ADMIN GOS PP  

2019DECR000912  1052-000006-2019 25/09/2019 CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA MUNICIPAL 06/2019 

2019DECR000913  1599-000087-2019 25/09/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC  

2019DECR000914  3043-000016-2019 25/09/2019 CONCEDIR LLICÈNCIA URBANÍSTICA 

2019DECR000915  1046-000030-2019 25/09/2019 DEC ORDRE DEL DIA  

2019DECR000916  1379-000016-2019 25/09/2019 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA DEL PROJECTE TÈCNIC DE MILLORES 
ESTRUCTURALS PER A LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL.LA AL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU MUNICIPAL 

2019DECR000917  1657-000049-2019 26/09/2019 PAGAMENT A TECNICS I DESPESES DIVERSES 

2019DECR000918  1599-000086-2019 26/09/2019 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC  

2019DECR000919  1512-000008-2019 26/09/2019 DEC NOMINES SETEMBRE  

2019DECR000920  1512-000008-2019 27/09/2019 DEC RECTIFICACIO NOMINA  

2019DECR000921  1861-000195-2019 27/09/2019 
APROVACIÓ BAIXES DE JUNY, JULIOL I AGOSTDEL SERVEI DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA I CADASTRAL DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

2019DECR000922  2065-000001-2019 27/09/2019 
DECRET QUE RESOL LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER 
L'ADMINISTRADOR CONCURSAL EN RELACIÓ A LA COMPENSACIÓ DE DEUTES 
AMB LA SOCIETAT CONSTRUCCIONS PAU ORTEGA SL 

2019DECR000923  1657-000048-2019 27/09/2019 APROVACIO FACTURES SETEMBRE FASE ADO 

2019DECR000924  1657-000048-2019 27/09/2019 APROVACIO FACTURES SETEMBRE FASE O 

2019DECR000925  2226-000009-2019 27/09/2019 
APROVACIÓ DELS CÀRRECS DE JULIOL I AGOST DEL SERVEI DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA I CADASTRAL DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

2019DECR000926  2334-000009-2019 30/09/2019 DEC LLIC AUT OVP XURRERIA FIRA OLLA  

2019DECR000927  2334-000050-2019 30/09/2019 DEC LLIC AUT OVP CREPERIA FIRA OLLA 2019  

2019DECR000928  3025-000002-2019 01/10/2019 DEC RECONEIXEMENT PERMIS PATERNITAT  

2019DECR000929  2714-000002-2019 01/10/2019 DEC RESERVA ESPAI CAMPANYA ELECTORAL  

2019DECR000930  1025-000003-2019 02/10/2019 DEC NOMINES REGIDORS SETEMBRE  

2019DECR000931  1363-000006-2019 02/10/2019 DEC RECONEIXAMENT INGRES ALLIANZ VIDRE PAVELLO  

2019DECR000932  1046-000031-2019 02/10/2019 DEC ORDRE DEL DIA  

2019DECR000933  2005-000005-2019 02/10/2019 DEC APROVAR REBUTS SET ESCOLA BRESSOL  

2019DECR000934  1032-000011-2019 02/10/2019 DEC ORDRE DEL DIA  



 
 

 

2019DECR000935  1357-000003-2019 02/10/2019 DEC DENUNCIA GM INFRACCIO RESIDUS  

2019DECR000936  1470-000007-2019 02/10/2019 DEC FIRA DE L'OLLA  

2019DECR000937  2126-000017-2019 03/10/2019 DEC APROVAR LIQUIDACIO DE JULIOL DE GESTIO TRIBUTARIA CC SELVA  

2019DECR000938  1657-000052-2019 03/10/2019 DEC PAGAMENTS LLOGUERS I DIVERSES  

 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, adverteix que en relació al Decret de 
contractació menor del servei de dinamització juvenil de l’Espai jove falta fer constar que es 
rescindeix el contracte al Sr. E.M.T. que venia prestant el servei. A banda d’això, pregunta si per 
contractar a la nova persona es varen fer anuncis per fer saber a la gent de Breda que s’obria 
aquesta convocatòria i s’hi poguessin presentar. Manifesta que no li consta que el procediment es fes 
públic per edictes oficials i per tant demana que els contractes d’urgència es facin públics i en la 
mesura del possible es doni prioritat als veins de Breda.  
 
L’Alcalde respon que es va fer públic a través de les xarxes social i de la pàgina web de l’Ajuntament, 
i es va fer una selecció entre tres o quatre persones que reunien els requisits, una d’elles veina de 
Breda, que finalment no va ser la persona escollida. Conclou dient que sempre s’intenta donar una 
prioritat a la gent de Breda però moltes vegades no és possible atès que la llei impedeix valorar 
determinades questions que han de ser iguals per tothom.  
 
 
4.0.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 7 d’agost de 2019, que aprova la modificació 
de pressupost núm. 5/2019 per generació de crèdit.  
 
“Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia número 2019DECR000769 de data 7 d’agost de 2019, 
que transcrit literalment diu: 
 
Antecedents de fet 
El president de la Diputació de Girona, en data 25 d’abril de 2019, ha resolt concedir una subvenció 
de 22.000,00€ per a l’execució de les obres de millores estructurals per a la prevenció de la 
legionel·la al pavelló poliesportiu municipal. 
 
La Junta de Govern Local reunida el passat 6 de maig va acceptar la subvenció concedida per a les 
millores estructurals per a la prevenció de la legionel·la al pavelló poliesportiu municipal 
 
D’acord amb la legislació d’Hisendes Locals i les bases d’execució del pressupost, podran generar 
crèdit en els estats de despeses dels pressupostos els ingressos de naturalesa no tributària derivats 
de les següents operacions: 
 
- Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, 
juntament amb l'Entitat Local despeses que per la seva naturalesa estan compresos en les seves 
finalitats o objectius. 
 
Vist que la subvenció finalista exclosa de pública concurrència atorgada per la Diputació de Girona 
resta acreditada com un compromís ferm de transferència de capital, és per tant, susceptible de ser 
incorporada al pressupost de despeses. 
 
El projecte d’inversió (Legionel·la – Instal·lació tècnica del pavelló) es preveu finançar mitjançant 
l’aplicació pressupostaria 342.62300 del capítol VI de despeses d’inversió. Inicialment l’aplicació 
preveu un finançament de 14.000 euros de Dipsalut, dels quals només han estat reconeguts 9.500 
euros, més 6.000 euros de fons propis.  
 
Vist que el projecte de tècnic de les millores estructurals per a la prevenció de la legionel·la al pavelló 
poliesportiu municipal de Breda te un pressupost base de licitació de 36.665,90 €, és necessari dotar 
el pressupost de despeses de crèdit suficient per poder sotmetre l’expedient de contractació a 
licitació.  
 
Vistos els compromisos ferms de finançament, tant de la Diputació com de Dipsalut, procedeix 
generar crèdit per un import de 17.500 euros a càrrec de l’aportació de la Diputació de Girona que no 
estava prevista inicialment en el pressupost.  
 
 



 
 

 

Vist que consta a l'expedient l'informe favorable de l'Interventor així com l’informe preceptiu que 
valora l’afectació de l’estabilitat pressupostària.  
 
En l'exercici de les atribucions que em confereixen l’article 10 de les Bases d'Execució del vigent 
Pressupost en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i 44 del Reial decret 
500/1990 de 20 d'Abril, en Matèria de Pressupostos 
 
RESOLC 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2019, del Pressupost vigent en la 
modalitat de generació de crèdit, d'acord al següent detall: 
 
Alta/Suplement en Aplicacions de Despeses 
Pro. Eco. Despeses Crèdit inicial Import Total 

342 62300 MAQUINARIA I INSTL.TEC.:PAVELLO (LEGIONEL.LA) 20.000,00 17.500,00 37.500,00 

    IMPORT TOTAL    17.500,00   

 
L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els següents: 
 
Alta/Suplement en Conceptes d'Ingressos 
Eco. Ingressos  Import Total 

76108 DIPUTACIO - PAVELLÓ PREVENCIO LEGIONEL.LOSI 17.500,00 17.500,00 

  TOTAL FINANÇAMENT 17.500,00   

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària 
que aquest celebri, de conformitat amb lo establert en l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre 
 
Tercer.- Traslladar la present Resolució als serveis comptables de la corporació.” 
 
Intervencions:  
L’Alcalde explica de la modificació de crèdit derivada de la subvenció finalista atorgada per la 
Diputació de Girona.  
 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
5.0.- Modificació de crèdit – Exp. 6/2019 – mitjançant transferència de crèdit entre partides de 
diferent vinculació jurídica. 
 
Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 26 de setembre de 2019, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 6/2019 de modificació de crèdit per transferència de crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica, atès que cal dotar de crèdit suficient el capítol IV de despeses 
de subvencions a entitats esportives per fer front al pagament del conveni que ha de regular una 
subvenció de caràcter nominatiu a favor de BestTrail, a càrrec de la partida d’edificis piscines, així 
com també cal dotar suficientment l’aplicació de despesa d’inversió d’instal·lacions esportives, amb el 
saldo de la partida de pressupostos participatius. 
 
A l’expedient també hi consten els informes preceptius dels servei de secretaria-intervenció.  
 
Fonaments de Dret 
Article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
Articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990. 
Bases 8 de les bases d’execució del pressupost 2019. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 6/2019 modificació de crèdit per transferència de crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica del pressupost de despeses, amb el següent detall: 



 
 

 

 
Expedient 6/2019 transferència de crèdit 

   
Altes en aplicacions de Despeses 

 Pro. Eco. Despeses Crèdit inicial Import Total 

341 4800200 SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES 8.000,00 700,00 8.700,00 

342 63200 
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.ESPORTIVES 

40.000,00 20.000,00 60.000,00 

    IMPORT TOTAL    20.700,00   

Finançament: 
    

Baixes en aplicacions de Despeses 
 Pro. Eco. Despeses Crèdit inicial Import Total 

342 2120003 EDIFICS DE BENS PUBLICS, PISCINES 30.000,00 -700,00 29.300,00 

924 61906 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 20.000,00 -20.000,00 0,00 

    IMPORT TOTAL    -20.700,00   

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 
acord plenari. 
 
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 
BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta i explica la proposta de modificació de crèdit, que té per objecte preveure una 
subvenció de caràcter nominatiu a favor de BestTrail a canvi del seu compromís de seguir realitzant 
les dues proves esportives (5 Cims a l’octubre i la Ultrabike a la primavera), i dotar de crèdit a la 
partida d’inversions de la zona esportiva per poder fer la barbacoa que va sortir com a tercera opció 
en els pressupostos participatius de l’any 2018. El fet que aquest any no es faran les actuacions del 
pressupostos participatius, atès que per una millor planificació s’ha cregut convenient que les 
actuacions que s’escullin enguany es realitzin dins l’any 2020, es possible que amb la partida de 
20.000 euros prevista en el pressupost es pugui fer la barbacoa que va quedar fora l’any 2018.  
 
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt, manifesta que si no ho ha entès malament, 
s’ha perdut un any de pressupostos participatius. També pregunta si tots els 20.000 euros seran 
destinats a la barbacoa. Finalment pregunta si s’han fet les actuacions de l’any 2018. 
 
L’Alcalde respon que efectivament dins l’any 2019 no es faran les actuacions que s’escullin en el 
procés participatiu i es deixaran per fer a càrrec del pressupost de l’any 2020 per tenir un millor 
planificació. Això es deu al fet que moltes de les actuacions requereixen d’uns projectes i d’uns 
procediments de contractació, amb tràmits feixucs, que fan molt díficil poder-les executar dins la 
mateixa anulitat. Respecte el cost de la barbacoa s’ha d’acabar de concretar, però és possible que 
també hi hagi un sobrant de partida.  
 
La Regidora Eva Andrés explica que els 20.000 euros de partida de pressupostos participatius es 
destinaran al projecte de la barbacoa que va quedar fora per poc en el procés participatiu de l’any 
2018, per tant s’aprofiten aquests diners que quedarien sense executar en el pressupost de l’any 
2019. 
 
Tot seguit la Sra. Andrés i el regidor Samuel Torres expliquen l’estat d’execució del projectes de l’any 
2018, dient que la senyalització de la ruta de les fonts s’està concretant amb el tècnic del Parc 
Natural, i que l’actuació del patí de l’Escola Bressol ja s’ha fet, així com el control de gats ferals que 
també s’ha fet malgrat que queda un sobrant de partida que cal acabar d’aplicar.  
 
El Sr. Reche manifesta que si al final queda un execedent de partida, també s’hauria de contemplar 
l’enderroc del monument franquista que va quedar tercer en els pressupostos participatius de l’any 
2017. 
 
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda, manifesta que no està d’acord en haver perdut 
un any. Respecte al procediment d’enguany que ja ha conclòs el termini per presentar propostes, 



 
 

 

pregunta quantes s’han presentat.  
 
L’Alcalde respon que en aquests moments s’han presentat 11 propostes, la majoria presentades per 
entitats. Recorda que a finals d’any tindrem el resultat de les propostes guanyadores.  
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 8 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler), 1 vot en contra 
(Aleix Reche Martí) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
6.0.- Modificació de crèdit – Exp. 7/2019 – mitjançant suplement de crèdit  
  
Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 27 de setembre de 2019, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 7/2019 de modificació de crèdit per suplement de crèdit, atès que 
cal dotar de crèdit suficient a les aplicacions de despesa destinades a pagar l’encàrrec de redacció del 
POUM a favor del Consell Comarcal de la Selva atès que l’administració comarcal ha requerit que es 
modifiqui el programa anual de pagament del cost total autoritzat i disposat.  
 
També es requereix assumir un suplement de 60.000 euros per sufragar l’increment del cost del 
programa de gestió de residus.  
 
A l’expedient també hi consten els informes preceptius dels servei de secretaria-intervenció.  
 
Fonaments de Dret 
Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del 
Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos. 
Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2 de 
novembre. 
El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, 
relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10). 
L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de pressupostos de les 
entitats locals. 
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 7/2019 modificació de crèdit per suplement de crèdit, amb el 
següent detall: 
 
Expedient 7/2019 suplement de crèdit 

   
Altes en aplicacions de Despeses 

 Pro. Eco. Despeses Crèdit inicial Import Total 

151 6270001 PROJECTES TECNICS POUM 20.900,00 15.675,00 36.575,00 

1621 22700 
NETEJA, RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I 
ABOCADORS 

280.000,00 60.000,00 340.000,00 

    IMPORT TOTAL    75.675,00   

    
 Altes en aplicacions d'Ingressos 

 
 



 
 

 

A incorporar a 
l'exercici 

Eco. Import 

 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 75.675,00 

   TOTAL FINANÇAMENT 75.675,00 

  
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 
acord plenari. 
 
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 
BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta i explica la proposta de modificació de crèdit, que té per objecte preveure 
finançament per pagar despeses dels serveis comarcals, que en els dos casos no estaven previstes 
pagar dins el 2019. En el cas del POUM es tracta d’una despesa que l’Ajuntament tenia compromesa 
i prevista per l’any 2020 però que el Consell demana avançar-la a càrrec del pressupost del 2019. Per 
tant no es tracta d’una major despesa en el cost del POUM, simplement es tracta d’atendre la petició 
dels serveis del Consell i pagar la factura en aquests moment i ens l’estalviarem l’any 2020; en canvi 
el tema del servei de recollida si que es tracta d’un error de càlcul del Consell Comarcal en el 
dimensionament del servei i per tant del cost econòmic d’aquest. Aquesta major despesa no es pot 
atendre amb els recursos previstos inicialment en el pressupost de l’any 2019 i per tant s’ha de 
suplementar crèdit a la partida.  
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, manifesta que enguany s’ha hagut de fer un 
pedaç per pagar la factura extra del servei de recollida d’escombraries, no obstant aquest augment 
del cost del servei que representa més d’un 25% d’increment s’haurà de seguir pagant en els propers 
anys i per tant s’haurà de revertir als usuaris; demana com es pensa fer. Conclou dient que en un 
primer moment es va vendre l’interès que realment té el model de recollida selectiva i es va dir que la 
bona gestió en el reciclatge es premiaria per part de la Generalitat, i passat un any ens trobem que a 
part de les queixes del veins en la gestió del servei, ens trobem que haurem de fer front a un 
increment de cost, que encara que es repercuteixi a diferents anys, és molt important.  
 
L’Alcalde respon que evidentment és un tema complexe i a ningú li agrada haver de pagar 60.000 
euros de més, ni és agradable per cap equip de govern haver d’incrementar impostos i taxes, no es 
popular ni és la voluntat de fer-ho, però també és veritat que només hi ha tres solucions, que aquest 
forat l’assumeixi l’empresa prestadora del servei NORA/Consell Comarcal, que l’assumeixi 
l’Ajuntament a través del romanent de tresoreria, o que es repercuteixi via augment de taxes. En 
aquest cas l’Ajuntament ha optat per la segona opció però amb el compromís del Consell Comarcal 
de tenir per a l’any 2021 una proposta d’ordenança fiscal que reguli el pagament per 
participació/generació. Aquest sistema ja s’aplica a alguns municipis del Gironès i de les Terres de 
l’Ebre, i s’està estudiant que el pròxim any s’aprovi i s’apliqui a tots aquells municipis de la comarca 
de la Selva que participen cada vegada més del model porta a porta. Això suposa que es passarà a 
pagar el servei no per unitat familiar, sinó en funció de l’ús que se’n faci, de la bona gestió o del 
nombre de residents a cada domicili, entre altres variables. Aquest nou model s’està estudiant pel 
Consell Comarcal juntament amb l’Agència de Residus de Catalunya i tenen el ferm compromís 
d’implantar-lo l’any vinent. Així doncs, caldrà asseure’ns i treballar en el marc d’una ordenança marc 
on evidentment hi hauran variacions en el preu de la taxa. Cal dir que els pobles que no fan el porta a 
porta també tenen importants augments de la taxa derivats dels costos d’entrada de residus a 
l’abocador i dels canons que estan pujant molt. Conclou dient que és un tema que ens preocupa i ens 
fa perdre moltes hores, atès que no es agrada haver de destinar romanent de tresoreria per pagar 
forats que no hem creat i que no ens som responsables; cal recordar que l’estudi econòmic del servei 
el va fer el Consell Comarcal juntament amb NORA que ara és una empresa cent per cent pública del 
mateix Consell, i per tant varen ser ells que es varen marcar unes regles que ara no poden complir i 
ens passen la factura per tal que la paguem. Bé com poden comprendre estem en converses i 
buscant la solució que afecti menys als veïns com a la hisenda municipal. 
 
El Sr. Martín entén que puntualment es pot utilitzar el romanent per cobrir aquesta despesa 
imprevista, però això no es podrà fer cada any.  



 
 

 

 
L’Alcalde respon que estem buscant formules alternatives de finançament i repartir a cada part el grau 
de responsabilitat que li pertoqui, per tal de no carregar-ho en exclusiva al romanent de tresoreria.  
 
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt, manifesta que serà difícil que no s’acabi 
repercutint el cost al conjunt de les veïnes i això no hauria de ser així, atès que l’errada de càlcul és 
prou greu i se n’hauria de fer càrrec aquell qui l’ha provocat, en aquest cas el Consell Comarcal.  
 
L’Alcalde respon que des de l’Ajuntament hem traslladat reiteradament al Consell aquesta queixa, i el 
primer any, el 2018, el Consell va assumir el dèficit de 118.000 euros i evidentment no està disposat a 
fer-ho cada any. És cert que el Consell entona el mea culpa d’haver redimensionat malament el servei 
però també entenem que no pot seguir assumint el dèficit per sempre més. Evidentment nosaltres 
estem pressionant per no haver d’assumir errors que no hem generat, però ens hem de seure i parlar-
ne i trobar solucions. 
 
El Sr. Reche manifesa que el seu grup n’ha parlat amb les veïnes i en la reunió es varen plantejar 
solucions com poden ser intentar reduir els recorreguts mitjançant unificar punts de recollida com es 
fa en altres pobles, que instal.len pals per penjar els cubells al final d’un carrer per exemple.  
 
L’Alcalde manifesta que s’estudiarà atès que tot el que siguin propostes que millorin el servei seran 
benvingudes.  
 
La regidora Judit Cortada, portaveu de JxCat – Breda, manifesta que el seu grup troba 
desproporcionat i injust haver de pagar 60.000 euros per un augment de cost del servei quan és culpa 
del Consell Comarcal que va fer els números i també trobem incoherent que després de tot aquest 
temps que portem no s’hagi trobat ja una solució.  
 
L’Alcalde respon que no hi ha solucions màgiques. Una possibilitat és reduir el servei, passa per 
reduir estructures de personal, però això és molt complicat; el problema es que preveien fer un servei 
amb sis hores i s’hi estan 10 hores, i evidentment aquest diferencial té un cost. Es fa el servei de nit 
entre altres coses per intentar ser més eficients i tardar el mínim possible, és a dir, ja s’estan buscant 
solucions però no és senzill trobar-la malgrat la voluntat de tots. 
 
La Sra. Cortada manifesta en relació al punt del POUM que també sobta que el Consell reclami una 
quantitat no prevista en el contracte que va fer el mateix Consell; i no és el mateix haver de pagar ara 
que més endavant, atès que en aquests moments aquests diners es podrien haver destinat a fer 
altres coses.  
 
L’Alcalde manifesta que en aquest cas hi va haver un malentès derivat d’un creuament de correus, i 
finalment l’Ajuntament va acabar aprovant per Ple una proposta de pagament que es va traslladar al 
pressupost i el Consell en canvi, entén que aquests no eren els termes del contracte.  
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 8 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler), 1 vot en contra 
(Aleix Reche Martí) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
7.0.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2018 
 
Antecedents 
Vist l’expedient del Compte General de l'exercici 2018, juntament amb tota la seva documentació 
annexa a aquest, segons la legislació vigent. 
 
Vist que el Secretari Interventor va procedir a la formació del Compte General d'aquesta corporació 
corresponent a l'exercici econòmic 2018, juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix. 
 
Vist que la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 29 de maig de 2019 va 
emetre el corresponent dictamen preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu 
a l'exercici 2018, els seus membres van informar la proposta.  
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província de Girona, número 110, de 
data 7 de juny de 2019, l’expedient del Compte General va ser objecte d'exposició al públic durant el 



 
 

 

termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats van poder presentar reclamacions, 
objeccions o observacions. 
 
Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la Secretaria de la Corporació, 
durant el termini d'exposició al públic d'aquest Compte, i vuit més, no s'han presentat al·legacions. 
 
En data 4 d’octubre de 2019 s’ha emès un informe d’Intervenció que posa de manifest que en el 
procés de validació dels comptes a través de l’eina que posa a disposició la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, s’han detectat uns errors en la comptabilització que afecten bàsicament a la despesa 
de la caldera de biomassa que fan modificar el resultat final del Balanç. Una vegada comptabilitzada 
correctament la despesa, el Balanç queda fixat al tancament de l’exercici 2018 amb un actiu de 
19.036.816,16 € i un passiu és de 19.036.816,16 €.  
 
Per altra banda, arran d’un error en la comptabilització de la liquidació negativa i definitiva de la 
Participació Municipal en els Tributs de l’Estat de l’any 2016 per un import de -1.609,99 €, això també 
afecta a l’estat de canvis del Patrimoni Net, quedant fixant aquest en 17.379.539,47 euros.  
 
Aquest canvis no han estat informats per la Comissió Especial de Comptes i es sotmeten directament 
a l’aprovació del Ple de la Corporació. 
 
Vist el Compte General de l’Ajuntament de Breda de l’exercici 2018, que ha quedat justificat i està 
integrat pels següents documents:  
- Balanç  
- Compte de resultat econòmic patrimonial  
- Estat de canvi del Patrimoni Net  
- Estat de fluxos d’efectiu  
- L’estat de liquidació del pressupost  
- Memòria  
- Documentació complementària:  

. Acta d’arqueig a 31/12/2018 i certificacions de les entitats bancàries 

. Endeutament a 31/12/2018 i reclassificació del deute 

. Annex Baixes drets reconeguts d’exercicis tancats realitzats el 2018. 

. Annex sobre les objeccions formulades per Intervenció en la seva funció de control intern.  
 
Fonament Jurídic 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, articles 208 a 212 de 4 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local. 
 
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si escau 
la proposta redactada en els termes següents: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2018. 
 
Segon.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la 
Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Comptes i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde per dur a terme aquest acord.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta i explica el tancament dels comptes de l’any 2018 i el contingut dels documents 
que s’incorporen a l’expedient.  
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 8 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler) i 3 abstencions 
(Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí i Juan Antonio Marín Acuña) 
 



 
 

 

8.0.- Resolució sobre la sol·licitud presentada pel benefici fiscal de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 
 
Antecedents 
En data 2 d’abril de 2019, RE núm. E2019001260, es va sol·licitar beneficis fiscals de concessió 
potestativa dins l’ordenança fiscal número 5 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
sobre l’obra major per a la rehabilitació d’un edifici entre mitgeres situat a la plaça del convent, núm. 9 
i el Jardins de Ma Teresa Solà de Breda. 
 
La llicència d’obres es va concedir per Decret d’Alcaldia núm. 2019DECR000720 de data 17 de juliol 
de 2019. 
 
Un cop consultats els nostres arxius, es va comprovar que per Decret núm. 3600/1974, de 20 de 
desembre, es va declarar conjunt històricoartístic el casc antic de Breda i l’obra pretén la rehabilitació 
d’un edifici en ruïna situat dins del Pla Especial de Conservació del Nucli Històric. 
 
L’art. 6 a) de l’Ordenança Fiscal núm. 5 sobre Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres, 
literalment diu: 

a) Es concedirà una bonificació de fins el 75% de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i 
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels 
seus membres.  
Es consideraran construccions, instal·lacions o obres d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació, 
entre d’altres que determini el Ple, les següents: 
- Les obres de millora d’habitabilitat en edificis inclosos en el Pla Especial de Protecció, 

aquestes obres gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota de l’impost. 
- Les façanes dels habitatges inclosos dins del Pla Especial de Protecció, que gaudiran 

d’un bonificació del 30% de la quota de l’impost. 
- Els joves de 18 a 35 anys per obres de rehabilitació d’habitatges, que gaudiran d’un 

bonificació del 30% de la quota de l’impost. 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  

 
Vist que aquesta finca està situada dins del Pla Especial de Conservació del Nucli Històric i que 
compleix amb l’article 6 a) de l’Ordenança. 
 
Legislació aplicable 
Art. 6 a) de l’Ordenança Fiscal núm. 5 sobre Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud de benefici fiscal d’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres 
sobre l’obra major per a la rehabilitació d’un edifici entre mitgeres situat a la plaça del convent, núm. 9 
i el Jardins de Ma Teresa Solà de Breda, pel fet d’estar situada dins el conjunt catalogat com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional i dins del Pla Especial de Conservació del Nucli Històric.  
 
Segon.- Concedir un benefici fiscal d’un 30% a l’impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres a 
la llicència d’obra concedida en data 17 de juliol de 2019. 
 
Tercer.- Notificar la següent resolució als interessats. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde manifesta que el regidor Andreu Pujol s’absté del debat i votació del punt, atès que concorre 
causa d’abstenció per parentesc.  
 



 
 

 

Tot seguit es presenta la proposta.  
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 9 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, 
Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín 
Acuña) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
 
9.0.- Aprovació definitiva de l’ordenança de Transparència i Administració Electrònica, prèvia 
estimació d’al·legacions i suggeriments realitzats en el tràmit d’informació pública.  
 
Antecedents 
El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2019 va aprovar 
inicialment l’avantprojecte d’Ordenança de transparència i administració electrònica de l’Ajuntament 
de Breda 
 
L’anunci de l’aprovació inicial ha estat sotmès a exposició pública en el tauler d’anuncis i a l’E-Tauler 
de la pàgina web d’aquest Ajuntament, en el BOP de Girona núm. 28 de data 8 de febrer de 2019, en 
el diari “El Punt” de data 14 de febrer de 2019 i en el DOGC núm. 7813 de data 19 de febrer de 2019, 
durant el termini reglamentari. 
 
Durant el termini d’exposició pública s’ha presentat una única al·legació, amb RE núm. E2019001261 
de data 2 d’abril de 2019, presentada per l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
Les al·legacions tenen per objecte formular una sèrie de consideracions que constitueixen 
essencialment observacions de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes previsions de l’ordenança, 
que podrien no resultar suficientment clares o que es poden interpretar contraries a la legislació 
sectorial vigent.  
 
Una vegada estudiades i analitzades pels serveis municipals, es considera que procedeix estimar 
parcialment les al·legacions presentades i en conseqüència aprovar una modificació no substancial 
del text inicial a fi d’incorporar bona part dels suggeriments realitzats per l’Oficina Antigrau de 
Catalunya.  
 
Legislació aplicable 
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
Els articles 58 i 63 a 66 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Art. 3 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de Catalunya pels 
motius expressats en l’informe jurídic de data 23 de setembre de 2019, del qual es remetrà còpia als 
interessats juntament amb la notificació del present acord.  
 
Segon.- Aprovar definitivament la redacció del text de l’Ordenança de transparència i administració 
electrònica de l’Ajuntament de Breda una vegada resoltes les reclamacions presentades i 
incorporades a aquesta les modificacions derivades de les al·legacions estimades, les quals suposen 
una modificació no substancial de la norma. 
 
La redacció definitiva de l’Ordenança queda de la següent forma:  
 
“ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 
PREÀMBUL 



 
 

 

I. L’increment de l’eficàcia administrativa i la possibilitat d’oferir nous serveis públics són avui dia 
factors importants de millora de la qualitat de vida i, més enllà, de la cohesió social. La innovació 
constant en l’àmbit de les xarxes de telecomunicacions i els sistemes informàtics requereix l’adaptació 
de la normativa vigent, per tal d’aprofitar-ne els avantatges i dotar les actuacions administratives de 
plena validesa legal.  
 
D’altra banda, la creixent demanda social de transparència per part de la ciutadania ha de trobar una 
resposta en l’ordenament jurídic local, que faci front a les necessitats d’obtenir informació així com a 
la possibilitat de participar en les polítiques públiques. Aquesta Ordenança està també dirigida a 
incorporar aquest nou àmbit d’acció i, així, aprofitar el potencial de les eines tecnològiques existents 
per donar compliment a les disposicions legals vigents de forma adaptada a les necessitats del món 
local. 
 
L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 
constitueix una oportunitat per l'Ajuntament de Breda per aconseguir que els mitjans electrònics 
esdevinguin el canal habitual per relacionar-se amb els ciutadans i ciutadanes.  
 
L'aprovació d'aquesta Ordenança permet dotar-se d'una norma pròpia que concreti com s'apliquen 
aquestes normes a l'Ajuntament de Breda i consolidar l’administració electrònica, tot reforçant els 
drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública. 
 
II. El fonament jurídic d’aquesta Ordenança cal trobar-lo, en primer lloc, en el mandat que imposa a 
les administracions públiques l'article 103.1 de la Constitució, que vincula la legitimitat en l'exercici de 
les potestats administratives als principis de servei objectiu de l'interès general i, d'altra banda, en els 
principis definits a l'article 3 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i, en 
l'àmbit local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
d'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i participació i en les normes 
relatives a l’ús dels mitjans electrònics en el procediment administratiu recollides a la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques .  
 
Els diferents principis i normes previstos ja havien estat objecte de desenvolupament amb l’Esquema 
Nacional de Seguretat i l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat que són tinguts en compte en aquesta 
Ordenança. L'Ordenança també es basa en allò previst en les lleis del Parlament de Catalunya 
26/2010 i 29/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya respectivament. La present 
Ordenança pretén aprofundir el camí de consolidació en l’adopció dels mitjans electrònics per a les 
comunicacions entre les administracions i la ciutadania identificat per aquestes normes i incorporar el 
resultat dels treballs de la Comissió per a la Reforma de l’Administració (CORA). 
 
Quant a l’ordenament jurídic local, aquesta Ordenança s’aprova en ús de la potestat 
d’autoorganització reconeguda a l’article 8 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb l’objectiu de fixar els criteris 
generals i les regles específiques per a l’ús dels mitjans electrònics per l’Ajuntament de Breda Així 
mateix, l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de mesures per 
a la modernització del govern local, que estableix que les entitats locals estaran obligades a "impulsar 
la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i 
la comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits 
administratius, enquestes i, si escau, consultes ciutadanes". 
 
Pel que fa a la transparència aquesta ordenança té present l’aprovació de normes d’una importància 
cabdal, com ho són la Llei 19/2013, de 19 de novembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, del 
Parlament de Catalunya. La incorporació d’aquesta matèria a l’Ordenança permetrà el millor 
compliment de la Llei en benefici de la participació de la ciutadania en els debats públics, que 
l’Ajuntament de Breda ha de promoure de forma activa, tot fent ús de les diferents tecnologies 
disponibles. A aquests efectes, l’Ordenança incorpora l’habilitació per a l’ús de tecnologies de xarxa 
social i la creació de comunitats virtuals, entre d’altres, per tal de promoure la cooperació i la 
col·laboració entre el sector públic i els diferents agents de la vida social. 
 
III. La plena incorporació dels mitjans electrònics a l’activitat administrativa es realitza mitjançant la 
disposició dels continguts de la present Ordenança en quatre títols seguits de disposicions transitòries 



 
 

 

i addicionals. El primer títol està consagrat a l’enunciació de l’objecte de l’Ordenança i, així mateix, els 
subjectes obligats a la present Ordenança. Finalment, s’hi esmenten els principis que permetran una 
millor aplicació de l’Ordenança i els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes en les seves relacions 
amb l’Ajuntament de Breda quan es realitzi per mitjans electrònics. 
 
El Títol II està dedicat al govern obert. La importància de les obligacions en matèria de publicitat 
activa i accés a la informació s’ha d’entendre com una necessitat per a la millora progressiva de la 
participació democràtica dels ciutadans i ciutadanes en les polítiques municipals i, a aquests efectes, 
el seu compliment efectiu ha de ser fruit d’avaluació. La promoció de la participació, no és només fruit 
de l’existència de disposicions legals vigents, sinó que forma part de les funcions pròpies de 
l’Ajuntament de Breda. L’ús dels mitjans electrònics és, doncs, una oportunitat per incrementar la 
participació, de forma quantitativa com qualitativa.  
 
Seguidament, al Títol III es tracten els instruments fonamentals per a l’accés electrònic a les 
administracions públiques: el portal d’Internet, la seu electrònica, el registre electrònic, l'Oficina 
d'Assistència en Matèria de Registres i el tauler d’anuncis. La incorporació d’aquests dispositius en 
l’Ajuntament de Breda millora l’eficiència administrativa, al temps que ha de permetre una gestió 
íntegrament electrònica de les tasques d’informació i comunicació amb els ciutadans i les ciutadanes 
per a la gestió dels expedients administratius.  
 
La gestió electrònica dels procediments administratius rep tractament íntegre al Títol IV. Aquesta 
Ordenança dóna cabuda a la totalitat dels sistemes de signatura existents. L’existència de diferents 
iniciatives en l’àmbit dels sistemes d’identificació i signatura no criptogràfics ha de permetre a 
l’Ajuntament de Breda adaptar els seus serveis i procediments a les tecnologies més eficients, i 
desplegar l’administració electrònica en les millors condicions possibles per als ciutadans i 
ciutadanes. En aquest sentit, pren una rellevància especial la Política de signatura com a instrument 
per determinar el procediment i els criteris per a la incorporació d’aquests sistemes i la forma en què 
s’ha de procedir per aplicar les normes vigents en matèria de seguretat. Aquest Títol també dóna 
cabuda a la necessitat de regles concretes en matèria d’arxiu, gestió documental i gestió electrònica 
de factures. Aquest Títol finalitza tot reconeixent la potestat sancionadora per tal de donar ple 
compliment a la legislació vigent. 
 
Finalment, les disposicions addicionals i transitòries apleguen diverses normes complementàries per 
tal de permetre l’adaptació de l’organització i els processos de l’Ajuntament de Breda a les 
obligacions establertes en la present Ordenança. Així mateix, faculten els òrgans competents per 
l’adhesió als diferents serveis i plataformes d’administracions de nivell superior, en el ben entès que, 
un cop realitzades les comprovacions pertinents, s’asseguri la seva capacitat per donar ple 
compliment a la present Ordenança.  
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL PRIMER. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Art. 1. Objecte 
 
1.Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament de Breda, 
per tal de facilitar la consecució més eficaç dels principis de simplificació, transparència, proximitat i 
servei efectiu als ciutadans i ciutadanes, la tramitació del procediment administratiu municipal i la 
participació ciutadana per aquests mitjans.  
 
2.Aquesta Ordenança té per objecte:  
 
a. Reforçar els drets i facilitar el compliment els deures que han de regir les relacions per mitjans 
electrònics dels ciutadans i les ciutadanes amb l’Ajuntament de Breda.  
b. Ampliar els principis generals per al desenvolupament de l’administració electrònica, la 
transparència i la participació per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament de Breda. 
c. Concretar les obligacions de transparència de les organitzacions del sector públic i el sector privat 
municipal, així com els drets de la ciutadania en relació amb la participació per mitjans electrònics. 
d. Impulsar l'ús dels mitjans electrònics de procediments administratius davant l’Ajuntament de Breda. 
e. Fixar les condicions d’ús de la factura electrònica en les relacions jurídiques entre proveïdors de 
béns i serveis i l'Ajuntament de Breda. 

 



 
 

 

Art. 2. Àmbit d’aplicació subjectiu 
 
1. Aquesta Ordenança és d'aplicació a l'Ajuntament de Breda que a aquests efectes l'integren 
les entitats indicades a continuació:  
 
a. Els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i delegacions integrants i que conformen 
l’Ajuntament de Breda.  
b. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i les entitats de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de l'Ajuntament de Breda. 
c. Les entitats de dret privat vinculades o dependents de l'Ajuntament Breda en allò que 
específicament s'hi refereixi.  
 
2. Aquesta Ordenança és així mateix aplicable als ciutadans i ciutadanes, entenent com a tals 
les persones físiques i jurídiques i, en el seu cas, els grups d'afectats, les unions i entitats sense 
personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms, quan utilitzin mitjans electrònics en les 
seves relacions amb l’Ajuntament de Breda.  
 
3. Les obligacions de transparència establertes en el Títol II també són aplicables, en la mesura 
que marca la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i d’acord amb el que preveu l’article 14.5 de la present ordenança, a les següents entitats 
privades: 

 
a) Les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, 
que presten serveis públics, que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs 
activitats per qualsevol títol jurídic. o que duen a terme activitats qualificades legalment com a serveis 
d’interès general o universal.  
b) Els partits polítics, les associacions i fundacions vinculades, les organitzacions sindicals i 
empresarials. 
c) Les entitats privades que percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000€ anuals o 
almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics, 
sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5000€. 
d) Les persones físiques o jurídiques adjudicatàries de contractes del sector públic i les persones 
físiques o jurídiques perceptores de subvencions i ajuts públics d’acord amb el s’estableixi en els 
plecs i les bases reguladores de la concessió corresponents. 
4. Les entitats privades que emeten factures a les entitats municipals estan subjectes a aquesta 
ordenança als efectes del que disposa l'article 42 en aplicació de la legislació vigent.  
 
Art. 3. Responsables de l'aplicació de l'ordenança 
 
Els representants locals i els titulars de les unitats encarregades dels àmbits organitzatius de 
l'Ajuntament de Breda són responsables del compliment dels deures i les obligacions establerts en 
aquesta ordenança. 
 
CAPÍTOL SEGON. PRINCIPIS GENERALS 
 
Art. 4. Principis generals 
 
L’actuació de l’Ajuntament de Breda a través dels mitjans electrònics es regeix pels principis generals 
previstos en la legislació vigent i pels principis següents:  
a. Principi de simplificació administrativa. L’Ajuntament de Breda ha de reduir aquells tràmits, temps i 
terminis dels procediments administratius amb l’objectiu d’assolir una simplificació i integració dels 
processos, procediments i tràmits administratius, i de millorar el servei a la ciutadania a través de l'ús 
dels mitjans electrònics.  
 
b. Principi d’impuls de mitjans electrònics en relació als subjectes no obligats. L’Ajuntament de Breda 
ha d'impulsar l’ús els mitjans electrònics en el conjunt de les seves activitats en les relacions amb els 
ciutadans i les ciutadanes que no tinguin l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics d'acord amb el 
que preveu l'article 31. 
 
c. Principi d’intermodalitat de mitjans. Les aplicacions i els sistemes d'informació han de permetre que 
els interessats que no estiguin obligats a utilitzar els mitjans electrònics puguin canviar el canal a 
través del que es relacionen amb les administracions públiques assegurant la integritat i la seguretat 



 
 

 

jurídica del conjunt del procediment. En cap cas l'opció dels interessats d'usar o no els mitjans 
electrònics o de canviar el canal durant la tramitació d'un procediment administratiu pot implicar 
restriccions o discriminacions en l'accés electrònic a l'Ajuntament de Breda o en la gestió de qualsevol 
tràmit del procediment administratiu en què sigui interessat. 
 
d. Principi de proporcionalitat. L'Ajuntament de Breda només ha d'exigir les mesures adequades a la 
naturalesa i les circumstàncies dels diferents tràmits i actuacions evitant que la garantia de la 
seguretat de les transaccions dificulti l'accés electrònic a l'administració municipal. 
 
e. Principi de neutralitat tecnològica. La realització de les actuacions regulades en aquesta 
Ordenança, amb independència dels instruments tecnològics utilitzats, s'ha de fer de manera que 
siguin la mateixa evolució tecnològica i l’adopció de les tecnologies dins de la societat les que 
determinin la utilització dels mitjans tecnològics que, a cada moment, siguin més convenients. 
L’Ajuntament de Breda ha de promoure l’ús del programari de codi obert així com la reutilització de 
les seves dades i ha de vetllar per l'adequació a l'ús social de la tecnologia.  
 
f. Principi de traçabilitat. L'Ajuntament ha de vetllar en el disseny i adopció de sistemes i aplicacions 
per la traçabilitat de les actuacions realitzades per l'Administració i els ciutadans i les ciutadanes en 
les relacions administratives per mitjans electrònics, d'acord amb les especificacions de l'Esquema 
Nacional de Seguretat. 
 
g. Principi de la qualitat de la informació i els serveis electrònics. L’Ajuntament de Breda ha de 
garantir la disposició d’informació complerta, actualitzada, ben organitzada, clara i comprensible i 
disponible per als ciutadans i ciutadanes. L’aplicació de les tècniques de gestió documental ha de 
permetre conservar els documents i garantir la seva integritat i interoperabilitat, així com la traçabilitat 
de les actuacions i l’autenticació de l’exercici de la competència. L'Ajuntament de Breda ha d'impulsar 
mecanismes per garantir la qualitat de la informació i els serveis. 
 
h. Principi de responsabilitat. L'Ajuntament de Breda és responsable de la veracitat i autenticitat de la 
informació pública difosa i de la qualitat dels serveis oferts a través de mitjans electrònics d'acord amb 
el que preveu la legislació vigent. 
 
CAPÍTOL TERCER. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES 
 
Art. 5. Drets dels ciutadans i les ciutadanes 

 
1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen els drets enunciats per la normativa estatal i autonòmica 
en les seves relacions a través de mitjans electrònics amb l'Ajuntament de Breda així com el dret a 
rebre informació pública de qualitat, accedir a la informació pública, reutilitzar la informació pública, fer 
propostes d’actuació o millora i suggeriments i a participar en l'elaboració d'iniciatives normatives i en 
el disseny i avaluació de les polítiques públiques de l'Ajuntament de Breda  
2. A més dels drets reconeguts en la normativa estatal i autonòmica, els ciutadans i ciutadanes, 
en l'exercici del que preveu l'apartat 1, tenen els drets següents: 
 
a. Dret a accedir i utilitzar els serveis de l’administració electrònica amb independència de les eines 
tecnològiques emprades, en condicions de seguretat tècnica i jurídica. 
b. Dret a rebre informació pública de qualitat, pertinent, accessible, actualitzada i comprensible per 
mitjans electrònics. 
c. Dret a ser informats sobre les condicions aplicables a la difusió i l'accés a la informació i a l'exercici 
del dret d'accés. 
d. Dret a conèixer les modalitats, suports o formats en què la informació es troba disponible o al 
format en què es conserva la informació. 
e. Dret a rebre informació relativa a la identificació de l'òrgan o unitat en poder del qual es troba la 
informació sobre la que s'exerceix el dret d'accés. 
f. Dret a disposar, sempre que sigui possible, de la informació pública en format obert i llegible per 
màquina, conjuntament amb les seves metadades, amb el nivell més elevat de precisió i 
desagregació, per a la seva reutilització, comercial o no comercial 
g. Dret a rebre informació i assessorament sobre els aspectes tècnics i jurídics de l'ús dels mitjans 
electrònics i les condicions de funcionament, accés i reutilització de la informació i els serveis 
electrònics. 
 
 



 
 

 

Art. 6. Deures dels ciutadans i les ciutadanes 
 
1. En el marc de la utilització dels mitjans electrònics en l’activitat administrativa i en les seves 
relacions amb l’Ajuntament, i per tal de garantir el bon funcionament i gestió de la informació, 
comunicacions, processos i aplicacions de l’administració electrònica, l’actuació dels ciutadans i les 
ciutadanes ha de respectar els deures següents: 
 
a. Deure d'accedir a la informació i d’utilitzar els serveis i els procediments de l’administració 
electrònica de bona fe i evitant-ne l’abús. 
b. Deure de facilitar informació veraç, completa i actualitzada, adequada a les finalitats per a les quals 
se sol·licita. 
c. Deure de garantir la veracitat de les dades d'identificació i la seva actualització, sense perjudici de 
les condicions d'ús que, en el seu cas, s'estableixin. 
d. Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles utilitzats en les 
relacions administratives per mitjans electrònics. 
e. Deure de respectar les condicions d'ús de la informació difosa. 
 
2. L’Ajuntament de Breda ha de vetllar pel compliment d’aquests deures, en el marc d’allò 
previst a la normativa aplicable i a les previsions d’aquesta Ordenança. 
 
Art. 7 Sistema de garantia dels drets i deures 
 
1. L'Ajuntament de Breda ha d'incloure en els portals i aplicacions un avís legal on es 
comuniquin les condicions de funcionament. L'avís legal ha d'informar als usuaris sobre la 
disponibilitat de la informació i els serveis; la seva qualitat i accessibilitat; la política de seguretat; la 
política de protecció de les dades personals; la política de galetes (cookies); la responsabilitat per la 
informació i els serveis prestats; les condicions per la reutilització de la informació difosa i el règim de 
propietat intel·lectual aplicable. L'avís legal ha d'estar redactat en un llenguatge fàcilment intel·ligible 
pels usuaris. 
2. Els usuaris dels portals i aplicacions electròniques es poden adreçar a l'oficina d'assistència 
en matèria de registres per traslladar els seus suggeriments i queixes en relació al seu funcionament. 
3. Les persones que considerin que no es troba disponible al Portal de la transparència la 
informació prevista en aquesta Ordenança, poden presentar una queixa davant la regidoria de 
transparència a través dels canals habilitats a l'efecte. La Unitat de Transparència i Informació ha de 
donar resposta a la queixa en el termini màxim de 10 dies facilitant l'enllaç a la informació o motivant 
la inexistència de l'obligació de difondre-la. Aquest procediment no es pot confondre, en cap cas, amb 
el que han de seguir les sol·licituds presentades en exercici del dret a la informació pública, descrit en 
el capítol tercer. 
4. Els sol·licitants d'informació poden interposar els recursos administratius establerts per la 
legislació vigent així com la reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la 
Informació Pública prevista en la legislació vigent. 
 
5. Els representants locals que hagin sol·licitat informació pública a l'Ajuntament de Breda en 
l'exercici dels drets reconeguts en la legislació vigent poden utilitzar els mecanismes previstos en 
l'apartat anterior. 
 
TÍTOL II. DEL GOVERN OBERT 
 
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA 
 
Art. 8. Transparència pública 
 
1. L’Ajuntament ha de facilitar la informació pública rellevant per garantir la transparència de la 
seva activitat i funcionament, el retiment de comptes i l’avaluació permanent de la gestió 
administrativa i els processos participatius conforme als principis de veracitat, exactitud, actualització, 
qualitat, neutralitat, interoperabilitat i accessibilitat, en formats oberts, d'ús lliure i gratuït i, 
addicionalment, en formats d'ús generalitzat, sense perjudici dels límits establerts en la legislació 
vigent. 
2. L’Ajuntament ha d'informar sobre les característiques i les condicions de la informació difosa, 
l'exercici del dret d'accés, els límits a aquest accés, el procediment a seguir per a l'obtenció 
d'informació, si escau, el pagament de taxes o preus públics per a la realització de còpies i la 
reutilització de la informació. 



 
 

 

 
Art. 9. Condicions tècniques en matèria de transparència 
 
1. La informació pública que difon l'Ajuntament de Breda ha de ser conforme, com a mínim, al 
nivell 2 d'accessibilitat.  
2. La informació pública ha de ser comprensible i, en cas que el seu contingut tingui un caràcter 
eminentment tècnic, l'Ajuntament de Breda ha de vetllar per la difusió d'informació en termes 
abastables per al públic en general. 
3. La difusió d'informació pública ha de respondre als criteris de seguretat i interoperabilitat 
d’acord amb la normativa vigent i el Marc d'Interoperabilitat de Catalunya. 
4. L’Ajuntament de Breda ha de garantir les condicions de seguretat de les comunicacions amb 
els ciutadans i les ciutadanes, així com la seva confidencialitat, de forma proporcional al caràcter de 
les dades objecte de comunicació, de conformitat amb la legislació de protecció de dades de caràcter 
personal i la normativa vigent en matèria de seguretat. 
5. L’Ajuntament de Breda ha de garantir la integritat i l’autenticitat de les dades i la seva 
conservació així com, en cas necessari, la seva identificació. 
 
Art. 10. Unitat de Transparència i Informació 
 
1. Es designa a la regidoria de Transparència o l’Àrea de l’Ajuntament que la gestioni, com a la 
Unitat de Transparència i Informació. 
2. La Unitat de Transparència i Informació té les següents funcions: 
a) tramitar les sol·licituds d'accés a la informació; 
b) vetllar per la correcta aplicació d'aquesta Ordenança en matèria de transparència i accés a la 
informació; 
c) determinar la difusió de la informació que sigui objecte de sol·licituds reiterades o quan tingui una 
especial rellevància jurídica. 
d) impulsar l'actualització i el manteniment de la informació difosa pel Portal de transparència. 
e) fomentar la reutilització de la informació pública difosa a través del Portal de transparència. 
 
Art. 11. Avaluació del compliment de les obligacions de transparència  
 
1. L'avaluació del compliment de les obligacions de transparència la realitza la Unitat de 
Transparència i Informació mitjançant un informe anual, que es publicarà al Portal de Transparència 
per facilitar-ne la consulta amb caràcter obert i per l’avaluació que amb caràcter independent elabori 
una entitat de reconegut prestigi en matèria de transparència. Aquesta avaluació externa es durà a 
terme mostrant el resultat obtingut pel portal de transparència de l’Ajuntament en els indicadors 
elaborats per aquests organismes externs. 
2. L'avaluació del compliment de les obligacions de transparència ha de permetre conèixer: 
a) el grau de compliment de l'obligació de difondre la informació prevista en els articles 8 a 15 Llei 
19/2014, de 29 de desembre a través del Portal de transparència; 
b) la freqüència d'actualització de la informació prevista en els articles 8 a 15 Llei 19/2014, de 29 de 
desembre. 
c) el nombre de dades dels subjectes previstos a l'apartat a) de l'article 2.3 disponibles al Portal de 
transparència; 
d) la informació que s'ha difós en formats oberts i reutilitzables; 
e) el nombre de visites i usuaris únics del Portal de la transparència; 
f) els sol·licitants d'accés a la informació, sol·licituds estimades totalment o parcial i les sol·licituds 
inadmeses indicant, quan s'escaigui, en els diferents supòsits el motiu i el temps de resposta. 
g) la informació que s'ha sol·licitat amb major freqüència; 
h) el nombre de recursos de reposició i de reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret 
d'Accés a la Informació Pública interposats.  
 
CAPÍTOL SEGON. PUBLICITAT ACTIVA I REUTILITZACIÓ 
 
Art. 12.Transparència en l'activitat pública 
1. L’Ajuntament de Breda ha de difondre a través del seu portal de transparència com a mínim la 
informació establerta a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació 
Pública i Bon Govern. 
2.  L'Ajuntament de Breda ha de difondre a través del seu Portal de la transparència les activitats 
oficials i l'agenda oficial dels càrrecs electes als efectes de garantir la publicitat de l'activitat dels grups 
d'interès inscrits en el Registre de grups d'interès. No es rebrà ni es facilitarà accés a l’agenda a qui, 



 
 

 

tenint la condició de grup d’interès, no estigui inscrit al Registre de grups d’interès de Catalunya.La 
informació que sigui sol·licitada amb més freqüència ha de ser difosa a través del Portal de la 
transparència. S'entén que una informació és sol·licitada amb més freqüència quan es produeix una 
mitjana d'una sol·licitud d'accés cada trenta dies o quan es produeixen almenys tres sol·licituds 
d'accés en el període de tres mesos. 
 
Art. 13. Portal de la transparència  
1. El Portal de la transparència és l'espai a Internet on l'Ajuntament de Breda difon la informació 
pública d'acord amb el que estableix la legislació vigent. 
2. El Portal de la transparència s'ha d'interconnectar amb el Portal de la Transparència de la 
Generalitat de Catalunya, per a la integració del seu contingut i facilitar l’accés a la informació a través 
d'ell, d’acord amb els criteris que s’estableixin. 
 
Art. 14. Obligacions de publicitat activa 
1. La informació publicada per l’Ajuntament de Breda s'actualitza de forma periòdica i, 
preferentment, automàtica.  
2. El Portal de la transparència ha d'indicar la data en què s'ha actualitzat per darrera vegada i la 
data en què s'ha de tornar a actualitzar la informació. 
3.  L’ Ajuntament de Breda, sempre que sigui possible actualitza automàticament la informació 
disponible al Portal de la transparència des dels sistemes d'informació on es troba emmagatzemada. 
El procediment i els terminis per actualitzar la informació que no es pugui actualitzar de manera 
automàtica s’estableixen mitjançant protocol annex a aquesta ordenança. Aquest protocol es pot 
modificar per resolució d’Alcaldia i s'ha de publicar al portal de la transparència.  
4.  La informació s'ha de mantenir al Portal de la Transparència durant el temps necessari per a 
què la informació compleixi amb la seva funció i mentre mantingui la seva vigència, com a mínim 
durant cinc anys. 
5.  Les entitats previstes a l'apartat a) de l'article 2.3 compleixen les seves obligacions de 
transparència establertes per aquesta ordenança a través de l’Ajuntament de Breda, en els termes 
que estableix la legislació vigent remetent a la Unitat de Transparència i Informació, la informació de 
les activitats directament relacionades amb l'exercici de funcions o potestats públiques, els serveis 
públics gestionats, els fons públics percebuts o les activitats de servei interès general o universal 
dutes a terme d'acord amb el que, en el seu cas, prevegin els plecs de clàusules contractuals, les 
bases de convocatòria de subvencions o ajuts i les indicacions tècniques que s'estableixin. També 
han d'informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de 
l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el 
vint-i-cinc per cent del volum general de l'empresa.  
6.  Les entitats previstes a l'apartat b) de l'article 2.3 poden complir les seves obligacions de 
transparència establertes per aquesta ordenança directament o a través de l’Ajuntament de Breda, 
remetent a la Unitat de Transparència i Informació, la informació relativa als contractes públics 
adjudicats, els convenis signats i les subvencions o ajuts públics percebuts d'acord amb el que 
s'estableixi.  

 
Art. 15. Reutilització de la informació 
1. La informació difosa per l’Ajuntament de Breda pot ser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit 
excepte que explícitament s'indiqui el contrari. 
2. L'Ajuntament de Breda ha de difondre la informació pública en formats reutilitzables, 
susceptibles de tractament informatitzat en formats llegibles per màquina que siguin oberts i 
interoperables, d'acord amb la Norma Tècnica d'Interoperabilitat aplicable, tot incorporant les seves 
metadades. Quan la publicació es produeixi en lots, la informació ha de ser susceptible de tractament 
i se n'ha de mostrar la freqüència d'actualització així com la data de la darrera actualització. 
3. Amb caràcter general, la reutilització de la informació és lliure i no està subjecta a restriccions, 
llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obtenció d’una llicència de 
reconeixement de creative commons, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o a la 
sol·licitud prèvia de l’interessat.  
4. L'atorgament de drets exclusius té caràcter excepcional i només està justificat per la prestació 
de serveis d'interès públic, d'acord amb allò establert a la legislació vigent.  
 
CAPÍTOL TERCER. ACCÉS A LA INFORMACIÓ 
 
Art. 16. Procediment relatiu al dret d'accés a la informació pública 
1. Les sol·licituds d'accés a la informació pública es poden presentar per qualsevol mitjà, 
presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registres o electrònicament a través del tràmit 



 
 

 

accessible des del portal de la transparència i la seu electrònica de l’Ajuntament de Breda. Per 
facilitar aquest tràmit, es pot utilitzar el formulari específic i senzill, fàcilment accessible al portal de 
transparència i, presencialment, a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registres. 
2. Les sol·licituds d'accés a la informació s'han de poder tramitar amb l'ús de qualsevol 
mecanisme de signatura electrònica. 
3. L'exercici del dret d'accés no queda condicionat a la concurrència d'un interès personal, ni 
resta subjecte a motivació, ni requereix la invocació de cap norma. 
4. El registre general ha de derivar la sol·licitud d'accés a la Unitat de Transparència i Informació 
que n'ha de fer una primera valoració. Quan la complexitat de la informació sol·licitada ho requereixi, 
la Unitat de Transparència i Informació, en un termini de quinze dies, ha de derivar la sol·licitud a 
l'òrgan o unitat que disposi de la informació que ha de valorar la seva admissió. 
5. Si la sol·licitud d’informació es formula en termes imprecisos o massa genèrics, la Unitat de 
Transparència i Informació ho ha de comunicar al sol·licitant perquè concreti i especifiqui la informació 
a la qual vol tenir accés en el termini màxim de deu dies. La Unitat de Transparència i Informació ha 
de prestar assessorament i assistència al sol·licitant perquè pugui concretar la seva sol·licitud.  
6. En el cas que es doni alguna causa d'inadmissió, la Unitat de Transparència i Informació o, en 
el seu cas, la unitat que disposi de la informació quan la complexitat de la sol·licitud així ho requereixi, 
ha de redactar la resolució on s'ha de motivar la inadmissió de la sol·licitud. Quan la informació que 
se sol·licita es trobi en fase d'elaboració i s'hagi de fer pública, la resolució d'inadmissió ha d'indicar la 
data prevista per a la seva difusió. 
7. Quan la informació sol·licitada pugui afectar a drets o interessos de terceres persones, la 
Unitat de Transparència i Informació els ha de donar trasllat de la sol·licitud perquè en el termini de 
deus dies puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. 
8. L'Ajuntament de Breda ha de vetllar perquè les sol·licituds d'accés a la informació es 
resolguin al més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim d’un mes. 
9. Si s’estima la sol·licitud i no s’ha produït oposició de tercers, la resolució pot ésser substituïda 
per una comunicació per la qual s’indica a l’interessat que pot accedir a la informació, o bé se li poden 
facilitar les dades directament. 
10. L’accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben 
dipositades o bé si la informació o les dades estan disponibles en format electrònic cas en el que han 
de ser lliurades per correu electrònic si així ha estat manifestat per l'interessat en la seva sol·licitud. 
11. Les ordenances fiscals han de fixar la contraprestació econòmica a què, en el seu cas, pot 
restar subjecta l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original. 
12. A les notificacions que s'emetin en matèria d'accés a la informació s'ha de fer constar 
expressament la possibilitat d’interposar contra la resolució potestativament recurs de reposició o 
reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, o recurs 
contenciós-administratiu. 
 
Art. 17. Límits a l’accés i accés parcial 
1. Els límits al dret d’accés a la informació s’han de basar en alguna de les causes previstes en 
la legislació sobre transparència i accés a la informació, o en una altra norma amb rang de llei.  
2. Els límits han de ser aplicats d’acord amb el principi de proporcionalitat i de forma adequada a 
la seva finalitat, tenint en compte les circumstàncies del cas concret i s’han d’aplicar restrictivament, 
sense que es puguin ampliar per analogia. En qualsevol cas, i en relació a l’exercici del dret d’accés 
l’aplicació d’aquests límits ha de ser motivada de forma expressa. En cas que es consideri necessari 
informar-ne al públic s'ha de procedir d’acord amb l’apartat següent. 
3. Quan algun dels límits d’accés afecti només a una part de la documentació s'ha de facilitar 
l'accés a la informació que no estigui afectada pel límit. En aquest cas, si la restricció parcial dificulta 
la comprensió de la informació, l’interessat pot demanar audiència. 
4. L'Ajuntament de Breda ha de difondre les resolucions que es dictin en aplicació dels límits del 
dret d'accés a la informació pública establerts a la legislació vigent, prèvia dissociació de les dades de 
caràcter personal i una vegada s’hagi notificat als interessats. 
  
CAPÍTOL QUART. DE LA PARTICIPACIÓ A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
Art. 18. Foment del govern obert per mitjans electrònics 
1. L’Ajuntament de Breda ha de fomentar la participació i la col·laboració ciutadana per mitjans 
electrònics  
2. Els ciutadans poden fer arribar a l'Ajuntament de Breda propostes, suggeriments i opinions 
sobre qualsevol assumpte en què aquest sigui competent preferentment a través de mitjans 
electrònics. L'Ajuntament de Breda té l'obligació de donar-los una resposta motivada. 
3. L’Ajuntament de Breda ha de crear espais que facilitin el diàleg permanent dels diferents 



 
 

 

actors socials i la ciutadania amb l'administració municipal a través de mitjans electrònics. 
L’Ajuntament de Breda ha de promoure la plena participació dels col·lectius socials i l'assoliment 
d'objectius d'interès comú. 
4. L'Ajuntament de Breda ha de facilitar la participació ciutadana a través de mitjans electrònics 
en la definició de les polítiques públiques i en l'avaluació de la seva aplicació. A aquests efectes, ha 
de subministrar la informació adequada i suficient perquè els ciutadans puguin participar activament. 
L'Ajuntament de Breda ha de tenir en compte les necessitats i les preferències manifestades pels 
ciutadans en la presa de decisions públiques. L'Ajuntament ha d'informar els ciutadans que han 
participat sobre les decisions adoptades i els motius que les justifiquen. 
5. L'Ajuntament de Breda ha de fomentar la creació de comunitats virtuals amb tecnologies web i 
de xarxa social, entre d'altres, que es posin a disposició de la ciutadania, amb l’objecte de 
promocionar espais de trobada entre la ciutadania i els agents presents en la vida política, econòmica, 
social i cultural del municipi.  
6. La realització de tràmits d’exposició, d'informació pública i la publicació relativa a l’elaboració 
de disposicions generals s'ha de fer per mitjans electrònics. Això no obstant, l'Ajuntament de Breda ha 
de facilitar que les persones que no es relacionin amb ell a través de mitjans electrònics puguin 
participar activament en aquests tràmits. 
7. L'Ajuntament de Breda ha de crear un espai al Portal de la transparència a través del qual 
consultar periòdicament i de manera regular als usuaris dels serveis públics sobre el seu grau de 
satisfacció i sobre les activitats gestionades per l’Ajuntament de Breda 
8. L'Ajuntament de Breda ha de rendir comptes de les decisions adoptades a través dels mitjans 
electrònics. 
9. Les mesures previstes en aquest article resten excloses en relació a les actuacions que es 
tramiten o s'aproven amb caràcter d'urgència; les que tenen com a únic objectiu la seguretat pública i 
les que poden donar lloc a l'aplicació dels límits d'accés a la informació pública. 
 
TÍTOL III.  
INSTRUMENTS PER A L'ACCÉS ELECTRÒNIC A L'AJUNTAMENT DE BREDA 
 
Art. 19. Portal d'Internet 
1. El Portal d'Internet és el punt d'accés general electrònic de l'Ajuntament de Breda 
2. El Portal d'Internet permet l'accés a la informació municipal d'interès general per a la 
ciutadania i a la seu electrònica.  
3. La informació pública que es difon a través del Portal d'Internet ha de ser actualitzada, 
objectiva, útil i accessible i ha d’identificar l’òrgan responsable de la difusió d’informació que ha de 
vetllar perquè es compleixi el que estableix aquest article.  
4. El Portal d’Internet ha de disposar d’un enllaç al Portal de la transparència establert a l’article 
13 de la present Ordenança.  
 
Art. 20. Seu electrònica 
1. La seu electrònica és l’adreça electrònica disponible al públic a través de la que s'accedeix a 
informació i serveis que presta l'Ajuntament de Breda per mitjans electrònics.  
2. La seu electrònica ha d'estar disponible per als ciutadans i les ciutadanes a través les xarxes 
de telecomunicacions en l'adreça electrònica https://www.seu-e.cat/web/breda i a través de l'enllaç 
disponible des del Portal d'Internet . 
3. La seu electrònica de l'Ajuntament de Breda es regula mitjançant aquesta ordenança. 
4. El funcionament de la seu electrònica ha de subjectar-se als principis de transparència, 
publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. 
5. Mitjançant decret d'Alcaldia es poden determinar les instruccions tècniques necessàries per 
garantir el funcionament de la seu de electrònica de l'Ajuntament de Breda d'acord amb els principis 
previstos en l'apartat 4. 
6. La seu electrònica posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes la següent informació: 
- Identificació del titular de la seu electrònica. 
- Àmbit territorial i àmbit material de competències de l’Ajuntament de Breda. 
- Actes de sessions del ple i de la junta de govern quan actua per delegació del ple i extracte de les 
resolucions d'Alcaldia. 
- Informació sobre els procediments administratius, precisant-ne els terminis i el sentit del silenci i les 
modalitats disponibles; el perfil de contractant, l'accés i la selecció del personal, i el Catàleg de 
procediments; informació sobre els serveis que presta, les prestacions previstes i les cartes de 
serveis. 
- Normes aplicables en l’àmbit de competència de l’Ajuntament de Breda. 
- Política de signatura. 



 
 

 

- Codis segurs de verificació o altres sistemes de verificació utilitzats per a les còpies en suport paper. 
- Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels serveis disponibles.  
- La normativa reguladora de la seu electrònica.  
- Criteris de qualitat del servei essent la carta de serveis vàlida a aquests efectes.  
- Disposicions de creació i funcionament del Registre electrònic general. 
- Data i hora oficial. 
- Dies que es consideren inhàbils. 
- Models normalitzats o sistemes electrònics de sol·licitud, així com la possibilitat d'usar documents no 
normalitzats. 
- Relació de segells electrònics emprats per l’Ajuntament de Breda. 
- Llistat de codis d'identificació dels òrgans, centres o unitats als que es poden dirigir les sol·licituds. 
- Expedients sotmesos a informació pública. 
- Directori geogràfic de les oficines d'assistència en matèria de registres. 
- Instruments de planificació urbanística. 
- Les convocatòries i resolucions de subvencions i ajuts. 
- L'oferta pública d'ocupació. 
- Avís legal d'acord amb el que preveu l'article 7. 
7. La seu electrònica posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes els següents serveis: 
- Carpeta ciutadana o espai personalitzat de comunicació amb l’Ajuntament de Breda. 
- Formulació de suggeriments i queixes. 
- Atorgament de l'apoderament apud acta a través de la compareixença electrònica. 
- Notificació electrònica per compareixença. 
- Registre electrònic. 
- Perfil del contractant. 
- Catàleg de dades i documents interoperables. 
- Verificació de documents amb codi segur de verificació i de certificats de seu i de segells electrònics. 
- Tauler d'edictes electrònic. 
- Enllaç Registre de grups d'interès. 
- Registre d'apoderaments. 
- Relació de funcionaris habilitats. 
8. La seu electrònica de l’Ajuntament de Breda ha d'utilitzar, per identificar-se i garantir una 
comunicació segura a través de xarxes de comunicacions electròniques, sistemes de signatura 
electrònica basats en certificats de dispositiu segur 
9. La seu electrònica ha d'estar disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores 
del dia.  
10. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no ha d'estar estar operativa 
l'Ajuntament de Breda ho ha d’anunciar amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels 
canals alternatius de consulta existents.  
11. Quan una incidència tècnica impossibiliti el funcionament ordinari de la seu electrònica, 
l'Ajuntament de Breda pot determinar l'ampliació dels terminis no vençuts.  
12. L'Ajuntament de Breda ha de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica com 
l'ampliació que s'hagi determinat i, en el seu cas, els sistemes alternatius que es puguin utilitzar. La 
impressió del missatge que visualitzi ha de servir com a constància documental de la incidència. 
 
Art. 21. Registre electrònic general 
1. El Registre electrònic general de l'Ajuntament de Breda ha d'anotar l'assentament de 
qualsevol document que s'hagi presentat o rebut per qualsevol òrgan, organisme o entitat vinculada o 
dependent de l'Ajuntament de Breda. El Registre electrònic general també ha d'anotar la sortida dels 
documents oficials dirigits a altres òrgans o interessats.  
2. Els organismes públics vinculats o dependents de l'Ajuntament de Breda poden disposar del 
seu propi registre electrònic interconnectat i interoperable amb el Registre electrònic general de 
l'Ajuntament de Breda 
3. La data i l'hora oficial del Registre electrònic general se sincronitza amb el laboratori del Real 
Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de 
Metrologia. Anualment s’actualitzen a la seu electrònica els dies declarats com a inhàbils. 
4. Els assentaments s'han d'anotar respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels 
documents i han d'indicar un número, epígraf expressiu de la seva naturalesa, la data i l'hora en què 
es presenti el document, la data del dia en què es produeixi l'assentament, la identificació de 
l'interessat, òrgan administratiu remitent, si procedeix, i persona o òrgan administratiu al que s'envia i, 
en el seu cas, referència al contingut del document que es registra. 
5. El Registre electrònic general ha d'emetre automàticament un rebut consistent en una còpia 
autenticada del document de què es tracti, que ha d'incloure la data i l'hora de presentació i el número 



 
 

 

d'entrada al registre, així com un rebut acreditatiu d'altres documents que, en el seu cas, 
l'acompanyin, que garanteixi la seva integritat i no-repudiació. 
6. El Registre electrònic general ha de cursar els documents als destinataris i a les unitats 
administratives corresponents sense cap dilació. 
7. El Registre electrònic general de l'Ajuntament de Breda ha de ser plenament interoperable i 
interconnectat amb els registres electrònics de les altres administracions públiques. 
8. Els documents que es presentin de manera presencial davant l'Ajuntament de Breda per una 
persona que no tingui l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics, han d'ésser digitalitzats com a còpia 
autèntica a l'oficina d'assistència en matèria de registres per a la seva incorporació a l'expedient 
electrònic. Un cop digitalitzats, els documents s'han de retornar a l'interessat sens perjudici d'aquells 
casos en què la norma determini la custòdia per l'Administració dels documents presentats o resulti 
obligatòria la presentació d'objectes o de documents en un suport específic no susceptible de 
digitalització. Els documents han de ser signats amb el segell de l’òrgan responsable del Registre 
electrònic o del funcionari habilitat i han d'incloure les metadades que acreditin la seva condició de 
còpia i que es visualitzin al consultar el document. 
9. La no emissió del rebut o, si s’escau, la recepció d’un missatge d’indicació d’error o 
deficiència en la transmissió implica que no s’ha produït la recepció. 
10. Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no pot estar operatiu, s’ha 
d’anunciar als usuaris amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació, podent-se, en 
qualsevol moment previ al seu venciment, ampliar el termini per a la presentació d'escrits i documents 
de forma expressa. En tot cas, a la seu electrònica corresponent s’ha d'informar sobre la suspensió 
temporal del servei, la previsió de durada de la mateixa i, si s’escau, de l’adopció de mesures 
correctives de la situació d'acord amb l'article 20. 
 
Art. 22. Oficina d'Assistència en Matèria de Registres 
1. L'Ajuntament per garantir que els interessats poden relacionar-se amb l'administració a través 
de mitjans electrònics posa a disposició de la ciutadania els mitjans electrònics necessaris per a la 
identificació, l'emissió del consentiment, la realització de sol·licituds i pagaments, així com qualsevol 
altre tràmit administratiu a través de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres.  
2. L’Ajuntament de Breda a través de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres ha d'assistir 
als interessats que ho sol·licitin en l'ús dels mitjans electrònics. Si els interessats no disposen dels 
mitjans electrònics per a la identificació o la signatura electròniques en el procediment administratiu 
ho poden fer vàlidament per un funcionari públic habilitat a l'efecte. 
3. L'Oficina d'Assistència en Matèria de registres és l'encarregada de: 
a) Gestionar el Registre general electrònic de l'Ajuntament de Breda 
b) Donar suport i assistència en l'ús dels mitjans electrònics a les persones interessades que no 
tinguin l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics. 
c) Realitzar la identificació i signatura electrònica de les persones interessades per funcionari públic 
mitjançant el sistema de signatura electrònica que li hagi facilitat l'Ajuntament de Breda 
d) Emetre les còpies autèntiques dels documents públics administratius de l'Ajuntament de Breda i 
dels documents privats que els facilitin les persones interessades en el marc d'un procediment 
administratiu. 
e) Digitalitzar com a còpia electrònica els documents que es presentin de manera presencial davant 
l'Ajuntament de Breda per una persona que no tingui l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics. Quan 
la còpia electrònica ho sigui d'un document original en paper té el caràcter de còpia autèntica 
f) Facilitar l'accés al portal d'internet, a la seu electrònica i al tauler d'edictes electrònic. 
g) Acreditar l'apoderament apud acta per compareixença personal. 
h) Gestionar el Registre electrònic d’apoderaments. 
4. L'Ajuntament de Breda disposa d'un registre on consten els funcionaris habilitats per a la 
identificació o signatura electrònica de les persones interessades i per l'expedició de còpies 
autèntiques.  
5. L'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres pot donar suport i assistència a les persones 
que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Ajuntament de Breda i, en 
particular, a les petites i mitjanes empreses i a les organitzacions no governamentals i entitats socials 
domiciliades al terme municipal. 
6. L'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres ha de facilitar als empleats públics l'accés als 
mitjans electrònics necessaris per a poder rebre les notificacions electròniques i efectuar els tràmits i 
actuacions que es realitzin per raó de la seva condició de empleat públic quan no disposin de mitjans 
electrònics en el seu lloc de treball 
 
Art. 23. Tauler d'edictes electrònic 
1. El Tauler d’edictes electrònic és el mitjà per a la publicació dels anuncis, acords, resolucions i 



 
 

 

comunicacions emeses per l’Ajuntament de Breda en exercici de les seves competències d’acord 
amb les disposicions legals o reglamentàries que així ho estableixin. La publicació d’actes al Tauler 
d’edictes electrònic té la consideració d’oficial i autèntica. El Tauler d'edictes electrònic és únic per a 
tot l’Ajuntament de Breda. 
2. La publicació al Tauler d'edictes electrònic és prèvia i complementària a la publicació de les 
notificacions al Tauler Edictal Únic del Butlletí Oficial de l'Estat. 
3. Les notificacions es realitzen a través del Tauler d'edictes electrònic en els següents casos: 
a) Quan els interessats siguin desconeguts. 
b) Quan s’ignori el lloc on s’ha de practicar la notificació 
c) Els actes relatius a procediments de caràcter selectiu o de concurrència competitiva. 
d) Quan s’hagi intentat la notificació en el domicili dels interessats i no s'hagi pogut practicar. 
4. L’accés al Tauler d’edictes electrònic no requereix cap mecanisme especial d’acreditació de la 
identitat del ciutadà o la ciutadana. 
5. El Tauler d’edictes electrònic es publica a la seu electrònica. L’Ajuntament de Breda ha de 
garantir l’accés al tauler d'edictes únic a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres. 
6. El Tauler d’edictes electrònic ha de disposar dels sistemes i mecanismes que garanteixin 
l’autenticitat, la integritat i la disponibilitat del contingut, en els termes previstos a la legislació vigent. 
7. El Tauler d'edictes ha d'adoptar les mesures tècniques necessàries per protegir els drets de 
les persones i, en particular, evitar que la informació sigui indexada o pugui ser localitzada per tercers 
mitjançant cercadors i que les dades personals difoses a través del Tauler d'edictes pugui ser objecte 
de tractament.  
 
 
TÍTOL IV. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC 
 
CAPÍTOL PRIMER. IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA DE L'ADMINISTRACIÓ I ELS CIUTADANS I 
CIUTADANES 
 
Art. 24. Política de signatura 
1. La Política de signatura és el document que estableix els criteris generals per a l’admissió 
dels sistemes d’identificació i signatura per mitjans electrònics.  
2. La Política de signatura ha d'ésser aprovada per decret d'Alcaldia i publicada a la seu 
electrònica.  
3. D’acord amb els criteris generals establerts a la Política de signatura, s'han de determinar els 
mecanismes de signatura a usar per part dels sistemes, els serveis administratius i els ciutadans i 
ciutadanes en cada cas concret. Així mateix, la Política de signatura ha de recollir els criteris generals 
per a la generació, validació, segellat de temps i conservació de les signatures electròniques. 
4. D’acord amb la Política de signatura es poden aprovar polítiques de signatura específiques 
per a les diferents actuacions, sistemes o procediments.  

 
Art. 25. Mecanismes d'identificació dels ciutadans i les ciutadanes 
 
1. La Política de signatura determina els mitjans electrònics necessaris per a la identificació dels 
ciutadans i les ciutadanes, segons l'anàlisi de riscos i l'acompliment de requeriments que aquesta 
determini. Es poden admetre els següents sistemes: 
a) Sistemes d'identificació basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura 
electrònica expedits per prestadors inclosos a la Llista de confiança de prestadors de serveis de 
certificació. 
b) Sistemes d’identificació basats en certificats reconeguts o qualificats de segell electrònic expedits 
per prestadors inclosos a la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. 
c) Sistemes d'identificació no criptogràfics. L'ús d'aquests sistemes pot estar condicionat a la 
identificació prèvia de forma presencial o amb d'altres sistemes fiables d'identificació. 
d) Sistemes d’identificació en mobilitat. Cas que s’habiliti l’ús d’aquests sistemes, s’ha d’informar 
suficientment al públic sobre els requeriments d’identificació prèvia, així com les funcions habilitades 
en els diferents sistemes, plataformes o aplicacions. 

 
2. En cas que s’admetin sistemes no criptogràfics per a la identificació dels ciutadans i 
ciutadanes, l’Ajuntament de Breda ha d'admetre en tot cas els sistemes de certificació digital 
classificats per l'organisme de supervisió de l'Administració General de l'Estat o que constin a la seva 
Llista de confiança. Així mateix, s’han admetre altres sistemes d’identificació, admesos per 
l’Administració General de l’Estat. 
 



 
 

 

 
Art. 26. Mecanismes de signatura dels ciutadans i les ciutadanes 
1. La Política de signatura ha de determinar els mitjans electrònics necessaris per a la signatura 
dels ciutadans i les ciutadanes, segons l'anàlisi de riscos i l'acompliment de requeriments que aquesta 
determini, sempre i quan permetin acreditar l’autenticitat de l'expressió de la seva voluntat i 
consentiment, així com la integritat i inalterabilitat dels documents. Es poden admetre els següents 
sistemes: 
a) Sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada basada en certificats electrònics 
reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos a la Llista de 
confiança de prestadors de serveis de certificació. 
b) Sistemes de segells electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic avançat basats en 
certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic inclosos a la Llista de confiança de 
prestadors de serveis de certificació. 
c) Sistemes de signatura no criptogràfics. L'ús d'aquests sistemes pot estar condicionat a la 
identificació prèvia de forma presencial o amb d'altres sistemes fiables d'identificació. 
d) Sistemes de signatura en mobilitat. Cas que s’habiliti l’ús d’aquests sistemes, s’ha d’informar 
suficientment al públic sobre els requeriments d’identificació prèvia, així com les funcions habilitades 
en els diferents sistemes, plataformes o aplicacions i la validesa de les seves actuacions. 
2. Els sistemes d’identificació previstos en la present Ordenança es poden admetre com a 
sistemes de signatura per a l’acreditació de l’autenticitat de l’expressió de la voluntat i consentiment 
dels interessats en un determinat tràmit, sempre i quan així ho estableixi la normativa específica 
vigent. 
 
Art. 27. Mecanismes d'identificació i signatura per a l'autenticació de la competència i la 

signatura de l'Administració 
1. L’actuació del personal al servei de l’Ajuntament de Breda i el funcionament dels sistemes 
informàtics ha d'autenticar l'exercici de la competència, mitjançant l'ús dels següents sistemes: 
a) Segell electrònic basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que reuneixi els requisits 
exigits per la legislació de signatura electrònica. 
b) Codi segur de verificació vinculat a l'Ajuntament de Breda 
c) Signatura electrònica del titular de l'òrgan o empleat/ada públic/a. 
2. L'actuació administrativa automatitzada permet l'autenticació de la competència mitjançant 
l'ús de certificats digitals de segell electrònic que identifiquin l'òrgan actuant, sempre i quan es pugui 
garantir la validació dels certificats. L’Ajuntament de Breda ha de publicar a la seu electrònica una 
relació dels segells electrònics emprats. 
 
Art. 28. Mitjans per a l'acreditació de la representació  
1. Els ciutadans i ciutadanes poden actuar per mitjà de representant, bé per a realitzar 
determinats tràmits especificats en el poder, bé mitjançant un poder per a què l'apoderat pugui actuar 
en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant l'Ajuntament de Breda.  
2. L'acreditació de relacions de representació es pot realitzar a través dels següents 
mecanismes: 
a) Certificat digital qualificat de representant que inclogui la relació de representació que hagi estat 
classificat per l'organisme de supervisió de l'Administració General de l'Estat o consti a la Llista de 
confiança. 
b) Inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments de l’Ajuntament de Breda o d'una altra 
Administració.  
c) Apoderament apud acta mitjançant compareixença personal o electrònica davant l'Oficina 
d'Assistència en Matèria de Registres o la seu electrònica, respectivament, amb un sistema 
d'identificació admès per l'Administració a aquests efectes i d'acord amb la Política de signatura. 
d) Altres sistemes que l’Administració posi a disposició de la ciutadania.  
3. L’Ajuntament de Breda pot comprovar la veracitat de la relació de representació mitjançant la 
consulta a d'altres registres o en pot sol·licitar la presentació de documents que l'acreditin als 
interessats. 
 
Art. 29. Registre electrònic d’apoderaments  
1. L’Ajuntament de Breda disposarà d’un Registre electrònic d’apoderaments on hi consten els 
apoderaments generals apud acta realitzats per l’interessat de forma electrònica o presencial i on s’hi 
registra la validació de poders.  
2. Els assentaments inscrits han de fer constar els noms i cognoms o raó social i document 
d’identitat de la persona que atorga el poder i de la que és nomenada apoderada, així com la data de 
la inscripció, el període de temps pel que s'atorga i el tipus de poder segons el poder atorgat. 



 
 

 

3. Es poden registrar els següents tipus de poders 
a) El poder general per tal d’actuar davant de qualsevol Administració o organisme i en qualsevol 
tipus d’actuació administrativa. 
b) Un poder per tal d’actuar davant d’una Administració o organisme concret. 
c) Un poder per la realització de determinats tràmits especificats al poder. 
4. L’apoderament apud acta es pot atorgar mitjançant compareixença a la seu electrònica o 
mitjançant compareixença personal a l'oficina d'assistència en matèria de registres. 
5. Els apoderaments poden tenir una vigència màxima de 5 anys. Els apoderaments es poden 
revocar o prorrogar. La pròrroga atorgada té una validesa determinada màxima de cinc anys a 
comptar des de la data d'inscripció. El Registre electrònic d’apoderaments ha d’enviar un avís amb un 
mes d’antelació a l’expiració del termini. 
6. Les sol·licituds de renovació, revocació o pròrroga o denúncia es poden adreçar a qualsevol 
registre i han de constar inscrites en el Registre electrònic d’apoderaments de l’Administració davant 
de la qual té efectes el poder sortint efectes des de la data en què es produeixi la inscripció. 
 
CAPÍTOL SEGON. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC 
 
Art. 30. Simplificació del procediment administratiu 
1. El disseny dels sistemes i els procediments ha de vetllar per la major simplificació possible i 
l'increment constant de la qualitat, que l'Administració ha d'avaluar de forma ordinària.  
2. L’Ajuntament de Breda disposa dels mecanismes adequats a la naturalesa del sistema o 
l'actuació per garantir-ne la seguretat, la integritat i la confidencialitat, així com la constància de la 
transmissió i la recepció.  
3. La garantia de la data i hora es pot acreditar mitjançant marca de temps, sense perjudici de 
l'ús de segell de temps en el funcionament del registre i d'altres àmbits d'actuació que es determinin.  
4. L'Ajuntament de Breda duu a terme amb caràcter previ a la incorporació dels mitjans 
electrònics en la tramitació d'un procediment administratiu una anàlisi de redisseny funcional i 
simplificació dels procediment que valori la supressió o reducció dels documents sol·licitats als 
ciutadans, els terminis previstos i els recursos necessaris per tramitar els procediments 
administratius. 
5. Quan l’Ajuntament de Breda realitzi una activitat en règim d’actuació administrativa 
automatitzada, ha d'establir l’òrgan o els òrgans responsables de la definició de les especificacions 
tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i l’auditoria, així com l’òrgan 
responsable de l’actuació en cas d’impugnació. 
6. Quan l'Ajuntament de Breda pugui consultar la informació mitjançant plataformes 
administratives no ha d'exigir als interessats la presentació de documents originals, sempre que 
l’interessat hagi expressat el seu consentiment a què siguin consultats. S'ha de presumir que la 
consulta o obtenció és autoritzada pels interessats llevat que consti en el procediment la seva 
oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi del seu consentiment exprés. 
 
Art. 31. Obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Breda 
1. Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Ajuntament per a realitzar 
qualsevol tràmit d'un procediment administratiu els següents subjectes: 

 
a) Les persones jurídiques;  
b) Les entitats sense personalitat jurídica 
c) Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als 
tràmits i actuacions que portin a terme amb l'Ajuntament de Breda en exercici de l’activitat 
professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i 
registradors de la propietat i mercantils. 
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb 
l’Ajuntament de Breda. 
e) Els empleats de l'Ajuntament de Breda per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó 
de la seva condició d’empleat públic. L'Ajuntament de Breda ha de garantir l'accés efectiu a les 
notificacions electròniques als empleats públics de l'Ajuntament de Breda especialment quan no 
disposin de mitjans electrònics en el seu lloc de treball. 
2. Les persones físiques han de tenir garantit l'accés als mitjans electrònics i poden consentir-ne 
l'ús exclusiu en un determinat àmbit d'acció o per a tota la gestió municipal. En aquests casos, 
l’Ajuntament de Breda pot habilitar una reducció de taxes o de terminis, de conformitat amb l'establert 
a l'article 18 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya. 
3. L'Ajuntament de Breda pot establir l'obligació de relacionar-se amb ell a través de mitjans 



 
 

 

electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó 
de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que 
tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris. 
 
Art. 32. Carpeta ciutadana o espai personalitzat de relacions amb el sector públic 
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a disposar d'un espai personalitzat de relacions amb 
l'Ajuntament de Breda o carpeta ciutadana, accessible des de la seu electrònica, on poden accedir als 
procediments, documents, comunicacions i notificacions del seu interès, i que dóna compte de la 
traçabilitat dels documents i procediments.  
2. L’accés a la carpeta ciutadana requereix la identificació electrònica de l'interessat. 
 
Art. 33. Notificació electrònica 
1. La notificació s'ha de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan 
l'interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via. 
2. L'Ajuntament de Breda ha d'avisar mitjançant un missatge al dispositiu electrònic o a l'adreça 
de correu electrònic que hagi informat l'interessat en la seva sol·licitud de la posada a disposició d'una 
notificació. 
3. L'Administració ha de guardar evidència electrònica de la producció dels intents i la posada a 
disposició efectiva del contingut de la notificació, i garantir la seva integritat. El sistema de notificació 
ha de permetre l'ús de segell de temps per tal de garantir la data i hora de les actuacions. 
 
CAPÍTOL TERCER. DOCUMENTS ELECTRÒNICS 
 
Art. 34. Documents electrònics 
1. L'Ajuntament de Breda emet els documents administratius per escrit, a través de mitjans 
electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i 
constància. 
2. Els documents electrònics han d’incorporar les metadades establertes en les Normes 
Tècniques d’Interoperabilitat i d’altres necessàries per facilitar-ne la seva gestió i tractament al llarg 
del seu cicle de vida. 
3. Els documents públics electrònics han de tenir garantides l’autenticitat i la integritat dels 
continguts, i també la conservació de l’aparença i la funcionalitat originals i, quan escaigui, llur 
confidencialitat, durant el termini establert per la normativa vigent en matèria d’arxius i documents. 
4. L'Ajuntament de Breda ha d’assegurar la possibilitat de transformar els documents per raons 
tecnològiques, per a adaptar-ne el format i la sintaxi informàtica a les necessitats de gestió i 
preservació establertes per la normativa El document resultant de la transformació és signat 
electrònicament per l’òrgan competent per a transformar-lo. 
5. La signatura electrònica i la gestió documental dels entorns tancats de comunicacions han de 
garantir la seguretat de les dades, el seu origen i l’autenticació de l’exercici de la competència 
mitjançant el sistema de signatura que es determini en cada moment, mitjançant conveni o les 
condicions de prestació del servei en qüestió. 
6. Els certificats administratius que s’estenguin i la transmissió de dades que es realitzin s’han 
de dur a terme de manera que acompleixin les garanties establertes a l’apartat 1 del present article i 
la legislació vigent.  
7. Els documents electrònics emesos han d'incorporar, si s’escau, a més de la signatura 
electrònica necessària per a l’autenticació de l’exercici de la competència, un codi segur de verificació 
que ha de permetre la seva consulta a través de la seu electrònica. L’Ajuntament de Breda ha de 
vetllar per l’ús de tecnologia que impedeixi l’accés a tercers no legitimats per a la seva consulta. 
 
Art. 35. Expedients 
1. L’expedient administratiu és integrat pel conjunt ordenat de documents i actuacions 
corresponents a un procediment administratiu, qualsevol que siguin el suport i el tipus d’informació 
que continguin. Un mateix document pot formar part d’expedients electrònics diferents.  
2. Quan sigui necessari remetre l'expedient electrònic, s'ha de foliar per garantir la vinculació 
dels documents electrònics que conformen l'expedient mitjançant la incorporació d’un índex 
electrònic, entès com la relació de documents electrònics d’un expedient electrònic, signada per 
l’administració, òrgan o entitat actuant que ha de garantir la integritat de l'expedient electrònic i 
permetre la seva recuperació sempre que sigui precís.  
3. Els expedients han d'incorporar metadades per facilitar la seva classificació, ordenació, 
descripció, indexació, consulta i difusió.  

 
 



 
 

 

Art. 36. Llibres d’actes i Llibres de decrets 
1. Els llibres d’actes i els llibres de decrets poden ser digitalitzats o creats en suport digital, 
sense perjudici de la conservació dels llibres en suport paper de conformitat amb la legislació vigent. 
2. Les còpies digitalitzades o els documents electrònics incorporats als respectius llibres han 
d'incorporar la signatura electrònica corresponent i el segell d’òrgan que doni fe de la seva 
autenticitat; la inclusió del Codi Segur de Verificació permet, si escau, l’accés a la còpia autèntica 
mitjançant la seu electrònica. La Política de signatura ha de donar compte dels mecanismes de 
signatura a emprar. El sistema de signatura ha de permetre la seva conservació al llarg del temps. 
 
Art. 37. Còpies electròniques 
1. Els documents digitalitzats se signen de conformitat amb els criteris establerts a la Política de 
signatura. En tot cas, la digitalització de documents ha de permetre la conservació dels documents. 
2. Les còpies electròniques de documents en suport paper s’han de realitzar per funcionari 
públic, en el marc d’un expedient administratiu de l’Ajuntament de Breda. Les còpies electròniques 
han d'incorporar les metadades que acreditin el seu caràcter de còpia i que es visualitzin al consultar 
el document i el sistema de signatura que autentiqui l’exercici de la competència. 
 
Art. 38. Arxiu electrònic 
1. L'Ajuntament de Breda s'integra en un arxiu electrònic únic dels documents que formin part de 
procediments finalitzats. 
2. Els repositoris o suports en què s’emmagatzemin els documents en aquest arxiu han de 
comptar amb les mesures de seguretat, d'acord amb el que preveu l'Esquema Nacional de Seguretat, 
que garanteixin la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels 
documents emmagatzemats. En particular, han d'assegurar la identificació dels usuaris i el control 
d'accessos, el compliment de les garanties previstes en la legislació de protecció de dades, així com 
la recuperació i conservació a llarg termini dels documents electrònics produïts per l'Ajuntament de 
Breda que així ho requereixin, d'acord amb les especificacions sobre el cicle de vida dels serveis i 
sistemes utilitzats. 
 
Art. 39. Sistema de gestió documental 
1. L'Ajuntament de Breda disposa d'un sistema únic de gestió documental que ha de facilitar, 
entre d'altres finalitats, la transparència de la seva organització i el tractament correcte de la 
informació i la documentació en les fases activa i semiactiva, així com la seva conservació i 
disponibilitat en la fase inactiva.  
2. El sistema de gestió documental ha de permetre l'accés fàcil a la informació i la seva 
localització i la recuperació de qualsevol document o informació indicant per a cada document el seu 
règim d'accés i publicitat. 
3. Entre les mesures, instruments o tècniques a adoptar s'han d'incloure les següents: 
 
a) La definició d'una política de gestió de documents corporativa. 
b) La identificació única de tots els documents i/o expedients per mitjà de convencions adequades i 
que facilitin la seva recuperació. 
c) La consignació d'unes metadades mínimes obligatòries i, si és necessari de complementàries, als 
documents i expedients per facilitar-ne la seva gestió i tractament al llarg del seu cicle de vida. 
d) La classificació dels expedients i documents segons el quadre de classificació de l'Ajuntament. 
e) La definició de la disposició, estableix el període de conservació i eliminació dels documents 
d'acord amb el que estableixi la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) i 
es garantia de les obligacions de transparència previstes a la legislació vigent.  
f) L'accés complert i immediat als documents a través de mètodes de consulta en línia que permetin la 
visualització dels documents. 
g) L'adopció de les mesures per garantir la conservació dels documents electrònics al llarg del seu 
cicle de vida. 
h) La transferència dels expedients entre els diferents repositoris electrònics d'acord amb les 
prescripcions de la normativa en matèria d’arxius i documents. 
i) El vocabulari de metadades. 
j) El catàleg de tipologies documentals. 
K) El catàleg de procediments i tràmits. 
l) El catàleg de dades i documents interoperables. 
 



 
 

 

CAPÍTOL QUART. FUNCIONAMENT ELECTRÒNIC DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
Art. 40. Funcionament electrònic dels òrgans col·legiats 
1. Tots els òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Breda utilitzen els mitjans electrònics per constituir-
se, convocar les seves sessions i remetre les actes, excepte que les normes pròpies de funcionament 
estableixin excepcionalment el contrari. 
2. Els òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Breda poden celebrar les seves sessions i adoptar els 
acords a distància a través de mitjans electrònics. 
3. Les sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Breda es poden gravar quan ho disposin 
les normes pròpies de funcionament o ho decideixi la majoria dels seus membres. 
3. El secretari de l'òrgan col·legiat ha de vetllar perquè tots els seus membres disposin dels mitjans 
necessaris per poder participar activament en les sessions de l'òrgan col·legiat a través de mitjans 
electrònics. 
 
Art. 41. Funcionament electrònic dels òrgans col·legiats de govern 
1. El ple i la junta de govern convoquen les seves reunions i remeten les actes a través de mitjans 
electrònics. 
2. Les sessions del ple es poden gravar excepte en el supòsit previst en l'article 70.1 Llei de bases del 
règim local. 

 
CAPÍTOL CINQUÈ FACTURACIÓ ELECTRÒNICA 
 
Art. 42. Factura electrònica 
 
1. Les persones, físiques o jurídiques, i les entitats sense personalitat jurídica que emetin 
factures a qualsevol òrgan o entitat vinculada o depenent de l’Ajuntament de Breda han de remetre-
les en suport electrònic, llevat que el seu import sigui de quantia inferior als 1.000 euros IVA inclòs. 
2. A través del punt general d’entrada de factures es poden remetre les factures en suport 
electrònic. L’Ajuntament de Breda ha de donar publicitat i informar al públic dels mecanismes 
habilitats per a la remissió de factures i dels requeriments tècnics i jurídics vigents. 
3. L’Ajuntament ha de disposar d’un registre comptable que ha de permetre la disposició, 
integritat i traçabilitat de la informació comptable per mitjans electrònics. Aquest registre ha de 
garantir la disponibilitat i la conservació en suport electrònic de la informació comptable. 
4. El format de les factures electròniques s’ha d'adequar al format declarat per l’Administració 
competent en la matèria.  
5. Les factures han d'incorporar una signatura electrònica que identifiqui el seu emissor de forma 
suficient, d’acord amb les normes establertes a la present Ordenança. 
6. El servei eFact del Consorci Administració Oberta de Catalunya té la consideració de Punt 
d’Entrada General de Factures Electròniques, de conformitat amb l’Acord de Govern 151/2014, d’11 
de novembre, de la Generalitat de Catalunya. 
 
CAPÍTOL SISÈ. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Art. 43. Règim sancionador 
1. En l’àmbit d’aplicació del Títol II de la present Ordenança, les persones i entitats incloses als 
articles 2 i 3 resten subjectes al règim d’infraccions i sancions establert a la legislació vigent en 
matèria de transparència i bon govern. 
2. L’exercici de la potestat sancionadora prevista a la legislació vigent i la present Ordenança 
correspon a l’Alcaldia, o l’òrgan en què delegui, sens perjudici de les atribucions de caràcter 
sancionador reservades al ple de la corporació. 
3. En el cas dels càrrecs electes, la proposta de sanció o, si escau, l'arxivament de l'expedient 
ha d'ésser informada per l'òrgan previst en l'article 89.2 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
Primera. Règim transitori d'arxius, registre i Portal d'Internet 
Mentre no produeixin els seus efectes les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, el 
registre electrònic únic, el Portal d'Internet com a punt d'accés general electrònic, l'arxiu únic 
electrònic i l’oficina d’assistència en matèria de registre, l'Ajuntament de Breda ha de mantenir els 
canals i mitjans vigents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança que permetin garantir el dret de les 
persones a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Breda i complir les obligacions 
previstes en l'article 31. 



 
 

 

 
Segona. Procediments en curs 
Aquesta Ordenança no s’aplica als procediments iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
Primera. Creació d’altres seus electròniques 
Sens perjudici del que disposa l’article d’aquesta Ordenança, les entitats integrants de l’Ajuntament 
de Breda i recollides a l’article 2 de la mateixa, poden crear les seves pròpies seus electròniques per 
a l’exercici de les seves competències. En aquest cas, les seus electròniques també han d'ésser 
accessibles a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Breda 
 
Segona. Adhesió a plataformes i serveis d’altres administracions 
Mitjançant Decret d’alcaldia o òrgan en qui delegui, l’Ajuntament de Breda es pot adherir a serveis i 
plataformes de l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, les entitats de caràcter 
supramunicipal o d’altres administracions locals, per a l'intercanvi d'informació, la creació de seus 
electròniques, el perfil del contractant, portals de transparència o dades obertes, tauler d’edictes, 
serveis d’arxiu, de contractació, i per a l'emissió i recepció de factures electròniques, així com a 
qualsevol servei, plataforma o sistema que permeti el compliment de la present Ordenança. L'adhesió 
requereix la comprovació prèvia, pels serveis municipals, que la plataforma o servei garanteix les 
condicions adequades de seguretat, interoperabilitat i neutralitat. A tal efecte, s'ha de requerir la 
documentació relativa a la Política de seguretat i la documentació tècnica disponible als òrgans 
responsable del servei o plataforma. 
 
Tercera. Formació i assistència 
1. L’Ajuntament de Breda ha de realitzar accions de formació per al personal al seu servei a 
l’efecte de donar plena efectivitat a les obligacions de la present Ordenança. Així mateix ha d'assistir i 
realitzar accions formatives dirigides a les persones i les entitats de caràcter privat que siguin 
destinatàries d’obligacions d’acord amb l’article 2.  
2. Els continguts de la present Ordenança han d'ésser objecte de difusió i accions de 
sensibilització per al conjunt de la ciutadania i les entitats del municipi. 
 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 
Única. Derogació normativa 
1. Queden derogades totes les normes d’igual o inferior rang en allò que contradigui o s’oposi a 
la present Ordenança. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
Primera. Entrada en vigor 
La present Ordenança entra en vigor un cop s’ hagi publicat completament el text i hagi transcorregut 
el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
Les disposicions relatives al Registre electrònic d’apoderaments, el registre de treballadors públics 
habilitats per a la identificació signatura electrònica dels interessats i l'arxiu únic electrònic produiran 
efectes a partir de la seva implantació, que té com a límit el 2 d'octubre de 2020.” 
 
Tercer.- Publicar al BOP el seu text, íntegrament, i notificar a l’Administració de l’Estat i a la de la 
Generalitat de Catalunya l’aprovació definitiva de l’ordenança. 
 
L’ordenança entrarà en vigor una vegada publicada i hagi passat el termini de quinze dies hàbils 
previst a l’article 65.2 de la Llei de Bases i de Règim Local. Així mateix, estarà a disposició dels 
interessats a la seu electrònica d’aquest ajuntament www.breda.cat. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
 



 
 

 

Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 9 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Juan Antonio 
Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 
 
 
10.0.- Aprovació provisional de la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal núm. 1 Impost 
sobre béns immobles 
 
Antecedents 
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis i aprovar les 
corresponents ordenances fiscals reguladores d’aquests.  
 
Procedirà aprovar la modificació d’aquestes ordenances si és necessari, les quals han de contenir la 
nova redacció de les normes afectades i les dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació. 
 
Arran de l’anunci d’aprovació de la ponència de valors parcial del municipi de Breda que promou la 
Gerència Territorial del Cadastre, que ha estat publicat en el BOP de data 10 de setembre de 2019, 
es considera necessari incrementar el tipus de gravamen que afecta als bens urbans, passant d’un 
tipus del 0,76 a 0,774, a fi de compensar els decrements de la base imposable de les finques que són 
objecte de revisió de valors per part del Cadastre.  
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció sobre la legislació aplicable i el procediment 
a seguir, en el qual es posa de manifest que l’aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals 
és competència del Ple, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Legislació aplicable 
Els articles 15 a 19 i 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Els articles 22.2.e), 47.1 106 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisional de la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre 
béns immobles, concretament es modifica el tipus de gravamen dels bens immobles urbans que 
passen a gravar-se amb un tipus del 0,774 quedant redactat de la següent forma:  
 
Article 7 - Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.  
2. El tipus de gravamen serà el 0,774 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,86 per cent 

quan es tracti de béns rústics.  
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,50 

per cent.  
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes 

en els articles 4 i 5 d’aquesta ordenança.  
 
Es modifica la disposició final de les ordenança incorporant el següent redactat: 
 
“Aquesta ordenança ha estat modificada provisionalment pel Ple de la Corporació de 7 d’octubre de 
2019, i entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació definitiva al BOP, fins a la seva 
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents.” 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la 
Corporació durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, les 
corporacions locals adoptaran els acords definitius que procedeixin, resolent les reclamacions que 
haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les 
modificacions a què es refereixi l’acord provisional.  



 
 

 

 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari, sense perjudici que es publiqui integrament 
l’acord definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que la gerència del Cadastre ha tramitat una revisió parcial 
dels valors cadastrals d’una sèrie de finques del municipi situades en sòls urbanitzables i sols urbans 
no consolidats. Aquesta revisió a la baixa dels valors farà que el padró de l’IBI tingui una menor 
recaptació líquida, que suposarà una rebaixa d’uns 20 o 25 mil euros menys anuals. Es proposa tal 
com s’ha fet sempre, és corregir i compensar aquest decrement en els ingressos amb l’increment del 
tipus de gravamen que és l’únic mecanisme que té l’Ajuntament per ajustar les quotes de l’IBI. 
L’increment que es proposa és passar de l’actual 0’76 a 0’774, advertint que la proposta inicial que es 
va passar a tots els regidors posava 0’777 però finalment, després de parlar amb el Consell 
Comarcal, s’ha pogut ajustar una mica a la baixa, fixan-lo en 0’774. Això suposa a la pràctica que l’IBI 
mitjà a Breda actualment és de 422 euros, i amb el tipus impositiu incrementat passarà a ser de 429 
euros, fet que representa un augment del 1,5% de mitjana que afectarà a tots els rebuts de l’any 
2020, excepte aquells que se’ls baixarà per la revisió dels valors cadastrals. Per tant hi haurà gent 
que pagarà menys IBI i altres pagaran una miqueta més per compensar, sense que s’incrementi la 
pressió fiscal perquè al final l’Ajuntament acabarà recaptant la mateix quantitat que venia cobrant.  
 
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt, manifesta que suposem que això ha vingut 
donat i s’ha de fer així, però volem aprofitar per preguntar-nos si l’Esglesia pagués IBI de totes les 
seves propietats, recuperaríem aquests 25.000 euros? 
 
L’Alcalde respon que evidentment els 25.000 euros no però podria ajudar, però com saben, això ve 
reconegut per una llei estatal i per tant la discrecionalitat de l’Ajuntament en aquest àmbit és zero, i no 
hi podem intervenir com vostès bé sap.  
 
La regidora Judit Cortada Esteve, portaveu de JxCat-Breda manifesta que a la proposta d’acord que 
ens han passat fa referència al BOP de data 10 de setembre de 2019 que tracta d’un anunci de la 
ponència de valors del municipi de Breda, però buscant hem trobat un nou anunci de data 2 d’octubre 
que tracta de termes similiar i diu que s’obre una tràmit d’audiència als interessats de la ponència de 
valors que afecten a diferents municipis, entre aquests hi ha Breda. Aquest edicte atorga 10 dies 
hàbils per fer al.legacions, i per tant no seria més aconsellable deixar aquest punt a sobre la taula i 
esperar el resultat d’aquest tràmit de recursos.  
 
L’Alcalde manifesta que l’Ajuntament ja va fer els seus recursos i no varen ser atesos, i els particulars 
difícilment presentaran recursos pel fet que se’ls hi baixa l’IBI; per altra banda, es porta avui a la 
modificació de l’Ordenança perquè l’IBI merita el dia 1 de gener, i si esperéssim al pròxim ple ordinari 
de novembre no hi seriem a temps. En qualsevol cas, creiem que el Cadastre ja ha pres una decisió, i 
que es farà si o si. No obstant, si formalment ens hem d’esperar, podríem incloure alguna clàusula 
que digui que si no es porta a terme la revisió de valors, l’increment del tipus de gravamen es deixa 
sense efecte.  
 
El secretari explica que es tracta d’una aprovació provisional que es sotmetrà a informació pública i 
per tant hi haurà l’oportunitat en un pròxim Ple en aprovar-la definitivament o si s’escau, deixar-ho 
sense efecte. Per tant és possible aprovar-ho en aquests moments i a la vista de les al.legacions o 
recursos que es presentin, el Ple ja prendrà la decisió definitiva.  
 
La Sra. Cortada segueix amb la seva exposició dient que el seu grup s’alegra de la rebaixa del valor 
cadastral i recorda que fa dos anys l’Ajuntament va deixar perdre l’oportunitat de baixar el valor 
cadastral, quan es podia haver sol.licitat una revisió cadastral i vostès en aquell moment no ho varen 
sol.licitar; i no trobem just que ara, per 20 o 25 mil euros que deixarem de recaptar, s’incrementi el 
tipus de gravamen que ens afecta a tots, a propietaris i a comerços, i aquests últims no tenen cap ajut 
de cap tipus. Creiem que aquesta política no ajuda a incentivar el comerç ni al poble en general, 
només ens perjudica, encara que vostès diguin que és un augment poc significatiu.  
 
L’Alcalde manifesta que com a contrarèplica, dir-li que dir que els comerços no tenen cap ajut és 
barrejar qüestions que no tenen res a veure amb l’IBI. L’IBI afecta a tothom i s’aplica de forma 



 
 

 

proporcional a tots els propietaris, siguin comerços o no, i per tant no acabo d’entendre la menció als 
comerços, atès que son tots els propietaris que resten afectats. També ens diu que varem perdre 
l’oportunitat de rebaixar l’IBI, si això ens ho pot explicar li agrairé, perquè pensi que els Ajuntaments 
sempre tenim l’oportunitat de baixar l’IBI, avui mateix si en comptes de posar 0’774 posem 0’40 
passariem a fer una rebaixa del 50 % i si vostè m’explica com treure 600.000 euros d’un altre lloc 
estarem encantats de la vida, i l’aplaudirem. Dir que es pot rebaixar l’IBI és populisme, atès que la 
realitat és que la ponència de valors el que fa és baixar el valors dels immobles i si no toquem el 
gravamen no podem finançar els serveis, com financem els recursos ordinaris de l’Ajuntament que 
sustenten tot el seu funcionament i tots els serveis. A cap govern li agrada incrementar impostos, però 
li recordo que l’IBI és l’impost més just i més redistributiu, perquè grava el patrimoni, és a dir, en la 
taxa d’escombraries paga el mateix el que cobra 60.000 euros l’any que el que cobra el subsidi d’atur, 
en canvi l’IBI en aquest cas, grava el que hom té; també és cert que en alguns casos, tots estarem 
d’acord, que pot resultar desproporcionat, això no li negaré pas, però dir que varem perdre 
l’oportunitat de baixar l’IBI només li accepto si ens diu d’on hem de treure els diners. I això que estem 
aprovant avui, quan vostè era regidora de l’equip de govern, a l’any 2014, el govern del Sr. Jordi 
Iglesias va fer exactament el mateix... el tipus de gravamen era del 0’56 i es va pujar al 0’76, perquè? 
Perquè hi havia una revisió a la baixa dels valors cadastrals i es va olorar que ingressaria menys i es 
va veure obligat a incrementar 2 decimes, i això ho va fer perquè tenia ganes de carregar amb més 
impostos a la població? Anava en contra del comerç en aquell moment ? volia tancar negocis? No, 
simplement volia mantenir els ingressos per poder mantenir els serveis bàsics del municipi, i això és 
el que estem fent, tot lo demés són floritures, i si no s’aporta una nova font de finançament alternativa, 
em sap greu si es pensa que a nosaltres ens agrada pujar el tipus de gravamen, s’equivoca, perquè a 
ningú li agrada.  
 
Vostès ha estat repetint reiteradament que li hem dit que va perdre l’oportunitat de baixar l’IBI i no li 
hem dit això, li hem dit que va perdre l’oportunitat de sol.licitar al Cadastre una rebaixa dels valors 
cadastrals, atès que vostè sap que el valor cadastral dels immobles del poble estan sobrevalorats, no 
formen part de la realitat d’avui en dia, i es pot anar baixant el valor cadastral gradualment, no li estic 
pas dient que deixi de recaptar 300.000 euros ni 600.000 euros tal com ha dit. Això en cap moment 
ho hem dit. Però com vostè sap, en aquests moments hi ha parcel.les que estan pagant molts diners i 
que és injust.  
 
L’Alcalde manifesta que l’IBI no accepta diferenciacions, és a dir, el tipus ha de ser lineal per tothom, 
per tant, què vol dir això, que si es rebaixa gradualment el valor cadastral d’una finca, l’Ajuntament té 
dos solucions, una, acceptar els decrements de l’IBI o dos, tocar el tipus impositiu. Només hi ha 
aquestes dues solucions. Si baixa el valor cadastral, per nassos també baixa la recaptació liquida de 
l’IBI, per tant, de manera indirecta m’està dient això també. Qualsevol govern si li baixen els valors el 
que farà serà pujar el tipus... miri l’Ajuntament de Barcelona, que l’altre dia va ser noticia a la 
Vanguardia. El govern Colau baixa el tipus del 0’76 al 0’66, i el que en principi seria una minoració en 
la recaptació de l’IBI és veu compensada per un augment significatiu dels valors cadastrals, per això 
el titular de la Vanguardia era : s’apuja l’IBI a Barcelona. Bé són maneres de veure-ho, i efectivament 
li haig de donar la raó, atès que si s’està disposat a tenir menys ingressos és poden abaixar impostos, 
evidentment. 
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 8 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler) i 3 abstencions 
(Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
11.0.- Aprovació provisional de l’establiment de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la 
utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local, i la derogació de les 
ordenances fiscals 7, 8, 9, 10 i 11 que regulen diverses taxes d’ocupació del domini públic.  
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té vigents diverses ordenances fiscals, concretament les número 7, 8, 9, 10 i 
11, que regulen diferents fets imposables d’utilització i aprofitament especial del domini públic local.  
 
Vist que totes elles tenen el mateix fonament i naturalesa es proposa unificar i refondre aquestes 
ordenances en un únic text que reguli tots els supòsits d’aprofitament del domini públic. Amb aquesta 
actuació s’aconsegueix simplificar el llibre d’ordenances fiscals i evitar repeticions o divergències en 
el redactat de les diferents normes.  



 
 

 

 
Amb aquest objectiu doncs, s’ha redactat una nova ordenança que sota el títol de taxa per la 
utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local es proposa aprovar.  
 
Aprofitant la refosa s’han revisat diversos fets imposables i la normativa d’aplicació.  
 
En data 2 d’octubre de 2019, el secretari-interventor ha informat favorablement la proposta, fent 
constar que els Ajuntament, mitjançant acord de Ple, poden acordar la imposició, la modificació i 
supressió dels seus tributs propis i aprovar les corresponents Ordenances fiscals reguladores 
d’aquests.  
 
Legislació aplicable  
Els articles 15 a 19, 20.3, i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Els articles 22.2. e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents: 
 
Primer.- Aprovar derogar, deixar sense efectes les següents ordenances fiscals: 
 
- O.F. Núm. 7: Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
- O.F. Núm. 8 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública 
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena  
- O.F. Núm. 9 Taxes per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local 
- O.F. Núm. 10 Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 
- O.F. Núm. 11 Taxa per parades, barraques, caseta de venda, espectacles o atraccions situades en 
terrenys d’ús públic, indústries del carrer, ambulants i /o rodatges cinematogràfics 
 
La pèrdua de la vigència de les ordenances es produirà en el moment que s’aprovi amb caràcter 
definitiu l’ordenança fiscal que les refon en un sol text.  
 
Segon.- Aprovar, amb caràcter provisional, l’establiment de la nova Ordenança Fiscal reguladora de 
la taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local, que refon i deroga 
les ordenances descrites en el punt Primer, i que queda redactada de la següent forma:  
 
“Ordenança Fiscal  
Taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local 
 
Article 1 - Fonament i naturalesa  
L’Ajuntament de Breda estableix la taxa per a la utilització privativa i aprofitaments especials del 
domini públic local de conformitat amb l’habilitació legal que s’estableix als articles 20.3 i 57 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i de conformitat amb el procediment que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest 
text legal. 
 
Article 2 - Fet imposable  
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta ordenança la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local de qualsevol dels fets establerts a l’apartat 3 de l’article 
20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que expressament es recullen en els epígrafs de 
l’article 6 d’aquesta ordenança.  
 
Article 3 - Subjectes passius 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques a favor de les quals s’atorguin les llicències, o 
els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es procedeix sense l’autorització corresponent.  
 
En les taxes establertes a l’epígraf 5 de l’article 6, relativa a l’entrada de vehicles a través de les 
voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què 
donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre 
els respectius beneficiaris.  
 



 
 

 

Article 4 - Responsables  
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
general tributària i a l’ordenança general. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia 
audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.  

 
Article 5 - Beneficis fiscals  
L’Estat, la Generalitat de Catalunya i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa 
quan sol·licitin l’ocupació del domini públic per realitzar serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per altres usos que afectin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.  
 
Fora d’aquest supòsit no s’aplicaran més beneficis fiscals per a la determinació del deute, excepte 
aquells supòsits d’exempció o reducció de la quota que s’estableixen en les normes particulars 
d’aplicació de cada epígraf de l’article 6.  
 
Article 6 - Quota tributària  
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les quanties econòmiques que 
s’estableixen en cada epígraf dels apartats següents: 
  

Epígraf 1.  
Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues 

€ 

1.1. Ocupació de la via pública amb mercaderies 
Per dia i m2 o 
fracció 

Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els 
industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquen la 
seva activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques anomenats 
"containers".  0,106 

1.2. Ocupació amb materials de construcció 
Per dia i m2 o 
fracció 

Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de 
construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments 
anàlegs com tanques i bastides. 0,170 

1.3. Ocupació o reserva especial 
Per hora i m2 o 
fracció  

Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública.  0,318 

1.4. Grues Per mes o fracció 

Per cada grua utilitzada en la construcció.  21,00 

 
Normes particulars d’aplicació:  
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la taxa 1.2 tindran un recàrrec del 100% a partir del tercer 
mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les quantitats tindran 
un recàrrec corresponent a 5 vegades l’import de la tarifa inicial.  
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la taxa 1.3. tindran els recàrrecs següents a partir del tercer 
mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25%: durant el tercer 
trimestre, un 50% i en cada trimestre, a partir del tercer, un 100%.  
c) Les liquidacions de la quota es practicaran trimestralment. 
 

Epígraf 2. 
Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats 
i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa  

Anual 
(€/m2 o 
fracció) 

Trimestre (€/ 
m2 o fracció) 

2.1. Ocupació mitjançant taules i cadires 19,00 8,00 

2.2. Parades de mercat 32,00 14,00 

2.3. Ocupació mitjançant estructures desmuntables (p.ex. rampes d’accés) 32,00 14,00 

 
Normes particulars d’aplicació: 
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per excés per a 
obtenir la superfície ocupada.  
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres 
elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es 
prendrà la superior com a base de càlcul.  



 
 

 

c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el 
període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització 
administrativa es consideren anuals.  
d) Els titulars de parades del mercat perdran el dret a la reserva de plaça en cas d’absència 
injustificada superior a quatre setmanes consecutives. 
e) Per tal de fomentar el mercat dominical, els comerciants donats d’alta a Breda en l’impost 
d’activitats econòmiques estaran exempts de la taxa de parades de mercat. 
f) Les entitats, associacions i col·lectius registrats al Registre municipals d’entitats i associacions 
ciutadanes RMEAC de Breda, atesa la seva circumstància d’entitats sense ànim de lucre, estaran 
exempts de la taxa de parades de mercat.  
 

Epígraf 3.  
Ocupació de la via pública amb quioscos dedicats a la venda.  

€ 

3.1. Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, plantes i flors, 
expenedoria de tabac, refrescos, loteria, llaminadures, gelats, massa 
fregida, creps, etc.  

32,00 
Per m2 i trimestre 

3.2. Quioscos dedicats a la venda de bitllets de cecs.  12,85 
Per m2 i trimestre 

3.3. Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en un altre 
epígraf d’aquesta ordenança.  

12,85 
Per m2 i mes 

 
Normes particulars d’aplicació: 
a) Les quantitats que s’estableixen s’aplicaran íntegrament als deu primers metres quadrats de cada 
ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un recàrrec del cinc per cent en la quantitat fixada en la 
tarifa.  
b) Per a determinar la superfície computable en els quioscos dedicats a la venda de flors, a més de la 
superfície que ocupa estrictament el quiosc, hom tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per 
a l’exposició de plantes, flors i altres productes anàlegs o complementaris.  
c) Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi un procediment de licitació pública, 
l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la 
concessió, autorització o adjudicació. 
 

Epígraf 4.  
Ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del carrer, 
ambulants i/o rodatges cinematogràfics 

€ per m2 o 
fracció i dia 

 Llicències per a ocupacions de terrenys destinats a:  
- casetes d’entitats públiques, societats, casinos, penyes, tertúlies, etc.,  
- la construcció de casetes amb finalitats comercials o industrials. 
- tómboles, rifes, vendes ràpides i similars.  
- gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs, cotxes de xocs i, en general, qualsevol 
mena d’aparells de moviment.  
- espectacles, la instal·lació de circs o teatres.  
- casetes o parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i 
anàlegs. 

0,70 

 
Normes particulars d’aplicació: 
a) Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, 
l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la 
concessió, autorització o adjudicació.  
b) Quan l’ocupació de parades o casetes de qualsevol tipus, es realitzi en el marc d’una fira municipal 
o altre activitat anàleg organitzada per l’Ajuntament de Breda, estarà exempta de la taxa, sempre que 
així ho acordi l’òrgan competent.  
 
 

Epígraf 5.  
Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena  

Quantitat anual 
€/metre lineal 

5.1. Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments 
individuals de propietat. Amb modificació de rasant o sense 8,85 



 
 

 

5.2. Entrada a garatges o locals per a la seva vigilància, podent realitzar les seves 
reparacions, la prestació de serveis de greixatge, rentat, banyat de petroli, etc., o 
proveir carburants. Amb modificació de rasant o sense 16,35 

5.3. Entrada a locals, garatges o aparcaments comercials per a la vigilància de 
vehicles, mitjançant preu per temps d’estacionament (aparcament per hores), 
lloguer mensual o plaça de propietat. Amb modificació de rasant o sense 16,35 

5.4. Entrada a locals per a la venda, exposició, reparació de vehicles o per a la 
prestació dels serveis de greixatge, rentat, banyat de petroli, etc. Amb modificació 
de rasant o sense 16,35 

5.5. Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de 
mercaderies 16,35 

5.6. Reserva d’espais o prohibició d’estacionament en les vies i terrenys d’ús 
públic concedits a hotels, entitats o particulars per a aparcament exclusiu  16,35 

 
En tots els casos en què l’entrada al local impliqui prohibició d’aparcament a la mateixa serà 
obligatòria la placa de gual permanent. 
 

Taxa placa de gual 18,00€ 

 
Normes particulars d’aplicació: 
 
a) Els propietaris dels locals o garatges susceptibles de gaudir d’aquest aprofitament especial hauran 
d’inhabilitar la possibilitat de pas per tal d’estar exempts de la taxa. 
 
b) En el cas que l’entrada a garatges o locals impliqui la necessitat d’incorporar pilones degut a les 
característiques del carrer o la dificultat de maniobra, previ informe tècnic, la despesa en concepte de 
pilones serà a càrrec del titular del gual. 
 
Les pilones per a guals particulars hauran de reunir les següents característiques per tal de garantir 
una uniformitat amb la resta de pilones existents en el municipi: 
 
“Pilona de poliuretà de 10 cm de diàmetre, per 80 cm d’alçada lliure i un encastament de 20 cm, de 
color negre i amb una banda reflectant o imitació acer inoxidable en la part superior de la pilona.” 
 

Epígraf 6.  
Altres utilitzacions i ocupacions privatives 

€ 

Talls de carrers   

Llicència per tall de carrer xarxa central  
(carrers: Nou, Santa Victòria, Capellans, Prat, Barcelona, Sant Josep, Sant Salvador, 
Santa Anna, Marcel·lí Trunas, Sant Iscle, Rovira, Passeig de les Escoles, Raval Salvà)  

35,00 
euros/dia 

Llicència per tall de carrer de xarxa perifèrica 
(resta de carrers) 

25,00 
euros/dia 

 
En fraccions de 4 hores o menys s’aplicarà el 50% de la taxa. 
 
Article 7 - Acreditament  
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de l’atorgament de la llicència o de la concessió demanial, si la 
mateixa fou sol·licitada.  
 
Sense perjudici del previst en el punt anterior, es podrà requerir el dipòsit de l’import de la taxa quan 
es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial. 
 
Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de 
la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.  

 
Article 8 - Període impositiu  
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament especial, 
que generalment coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal o concessió administrativa.  
 
Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la 
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en 



 
 

 

els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial. 
 
 
Quan la duració temporal de l’aprofitament especial sigui inferior a un any la taxa s’aplicarà 
trimestralment en funció dels dies en que s’ha gaudit de l’aprofitament especial.  
 
 
Article 9 - Règim de declaració i d’ingrés  
La taxa podrà ser exigida en règim d’autoliquidació, especialment en el supòsit establerts en els 
epígrafs 1 punt 1.3 i 6. 
 
Alternativament, els serveis de recaptació municipal liquidaran la taxa una vegada hagin valorat els 
elements de la declaració a fi de determinar el deute. En aquest cas, s’expedirà un document de 
pagament amb l’objecte que el subjecte passiu pugui satisfer la quota en el lloc i termini indicat per 
realitzar el pagament.  
 
En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera 
liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La 
taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del 
període de cobrament.  
 
Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí oficial de la província.  
 
El servei de gestió tributaria remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre 
el pagament en entitat bancària col·laboradora. No obstant, la no recepció del document de pagament 
esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu 
calendari fiscal.  
 
Quan no s’autoritzi l’ocupació o per causes no imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de 
l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.  
 
Article 10 - Infraccions i sancions  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 
ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança 
general.  
 
Article 11 - Gestió per delegació  
Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell 
Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions 
que ha de fer l’Administració delegada.  
 
L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la 
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el 
compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de 
liquidació o recaptació.  
Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals.  
 
Disposició addicional  
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició final  
Aquesta ordenança ha estat aprovada inicialment pel Ple de la Corporació de 7 d’octubre de 2019, i 
entrarà en vigor el dia de seva publicació definitiva al BOP, fins a la seva modificació o derogació 
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.” 
 
Tercer.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 



 
 

 

de la província i a l’E-Tauler de la Corporació. Durant trenta dies hàbils, les persones interessades 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període 
d’exposició pública, si es presenten al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà i adoptarà els 
acords definitius que procedeixin, i si s’escau aprovarà la redacció definitiva de l’ordenança. 
 
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, els acords s’entendran definitivament 
adoptats, sense necessitat d’un nou acord plenari i sense perjudici que es publiqui integrament l’acord 
definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.  
 
Quart.- Notificar els presents acords al servei de gestió tributaria del Consell Comarcal de la Selva, i 
als serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i efectes.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta explicant que simplement s’ha unificat en una única ordenança fiscal 
tots els conceptes d’ocupació del domini públic que estaven repartits en diferents ordenances. Els 
diferents epígrafs recullen les quotes que han estat vigents fins ara, amb un únic canvi a l’epigraf 6 
que s’estableix una rebaixa del 50% de la taxa en cas de talls de carers de menys de 4 hores. 
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 9 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Juan Antonio 
Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 
 
 
12.0.- Aprovar derogar l’ordenança que regula el preu públic dels serveis de biblioteca i 
telecentre i aprovar simultàniament, l’establiment de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa 
per la prestació de serveis en la biblioteca municipal 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té vigent l’Ordenança Núm. 24 que regula el preu públic per la prestació de 
serveis en la biblioteca i telecentre municipal.  
 
Vist que el servei de telecentre actualment no es presta i els serveis de biblioteca es circumscriuen a 
l’expedició de copies autoritzades dels documents inventariats de la biblioteca i a l’expedició de 
copies o duplicats de carnet de la biblioteca, fets imposables que poden ser considerats taxes i no 
pas preus públics subjectes a l’impost de valor afegit, es considera convenient aprovar una nova 
ordenança que reguli la taxa d’aquest servei municipal i deixi sense efectes els preus públics que es 
recullen a l’actual ordenança número 24.  
 
En data 1 d’octubre de setembre de 2019, el secretari-interventor ha informat favorablement la 
proposta, fent constar que els Ajuntament, mitjançant acord de Ple, poden acordar la imposició, la 
modificació i supressió dels seus tributs propis i aprovar les corresponents Ordenances fiscals 
reguladores d’aquests.  
 
Legislació aplicable  
Els articles 15 a 19, 20.4, i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Els articles 22.2. e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents: 
Primer.- Aprovar derogar, deixar sense efectes la següent ordenança fiscal: 
 
- O.F. Núm. 24: Preu públic per la prestació de serveis en la biblioteca i telecentre municipal.  
 
Segon.- Aprovar, amb caràcter provisional, l’establiment de la nova Ordenança Fiscal reguladora de 
la taxa per la prestació de serveis en la biblioteca municipal, que queda redactada de la següent 
forma:  
 
 
 



 
 

 

“Ordenança Fiscal  
Taxa per la prestació de serveis en la biblioteca municipal 
Article 1 - Fonament i naturalesa  
L’Ajuntament de Breda estableix la taxa per la prestació de serveis en la biblioteca municipal, de 
conformitat amb els articles 57 i 20.4. del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), d’acord amb el procediment previst 
en els articles 15 a 19 d’aquest text legal. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’expedició de copies autoritzades dels documents que resten a 
disposició de la biblioteca municipal i l’expedició de copies o duplicats del carnet del servei de la 
biblioteca. 
 
Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o 
es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats que es detallen a l’article 6 
d’aquesta Ordenança. 
 
Article 4. Responsables 
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General. 
 
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els subjectes 
passius hagin de satisfer per aquesta taxa, llevat del que s’especifiqui a l’article següent. 
 
Article 6. Quota tributària 
La taxa es determinarà en funció dels diferents serveis o activitats.  

 

Epígraf 1. Serveis als socis € 

Duplicat de carnet de soci 3,00 

Epígraf 2. Impressió DIN A4   

1 full en blanc i negre 0,25 

1 full en color 0,45 

Epígraf 3. Impressió DIN A3  

1 full en blanc i negre 0,35 

1 full en color 0,60 

Epígraf 4. Fotocòpies   

1. DIN A4 b/n 0,15 

2. DIN A4 color 0,25 

3. DIN A3 b/n 0,25 

4. DIN A3 color 0,40 

Epígraf 5. Escaneig  

Escaneig d’un full  0,50 

 
Article 7. Acreditament  
L’obligació de pagament de la taxa neix des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats 
especificats a l’article 6.  
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
La taxa per la matricula als cursos de natació s’exigirà en règim d’autoliquidació.  
 
Article 9. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que en relació a la taxa reguladora en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança 
General de gestió d’ingressos de dret públic. 
 
 

 



 
 

 

Disposició final  
Aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació de .... de .... de 2019, 
i entrarà en vigor el dia de seva publicació definitiva al BOP, fins a la seva modificació o derogació 
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.” 
 
Tercer.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 
de la província i a l’E-Tauler de la Corporació. Durant trenta dies hàbils, les persones interessades 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període 
d’exposició pública, si es presenten al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà i adoptarà els 
acords definitius que procedeixin, i si s’escau aprovarà la redacció definitiva de l’ordenança. 
 
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, els acords s’entendran definitivament 
adoptats, sense necessitat d’un nou acord plenari i sense perjudici que es publiqui integrament l’acord 
definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.  
 
Quart.- Notificar els presents acords al servei de gestió tributaria del Consell Comarcal de la Selva, i 
als serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i efectes.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 10 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Aleix Reche Martí, 
Juan Antonio Marín Acuña) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
 
13.0.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per 
la prestació del servei de cementiri municipal. 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té vigent l’Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
Enguany el secretari-interventor de la Corporació ha informat de la conveniència de modificar 
l’Ordenança Fiscal núm. 18 atès que bona part dels fets imposables han deixat de tenir la 
consideració jurídica de taxa i han de passar a ser considerades tarifes de servei mitjançant 
l’aprovació d’una ordenança que reguli aquesta prestació patrimonial pública de caràcter no tributari.  
 
La necessitat del canvi es justifica pel fet que els serveis funeraris s’estan prestant mitjançant un 
règim de concessió administrativa i són facturats directament per l’empresa concessionària, que 
assumeix el risc i ventura de l’explotació econòmica del servei.  
 
Per tant a la vista de l’informe jurídic que obra a l’expedient, resulta preceptiu adaptar l’actual 
ordenança reguladora de la taxa dels serveis de cementiri municipal per tal que únicament reculli els 
fets imposables de la conservació dels nínxols i sepulcres i en general, el manteniment de les 
instal.lacions, i eliminant els conceptes de la resta de tarifes dels serveis funeraris, que seran regulats 
en una nova ordenança de naturalesa no tributaria.  
 
Legislació aplicable  
Disposició final Novena, Onzena i Dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
Els articles 15 a 19, 20.4.p), 47.1 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Els articles 22.2. e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents: 
 
 



 
 

 

Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa 
per la prestació del servei de cementiri municipal, que queda redactada de la següent forma:  
 
“Ordenança Fiscal  
Taxa per la prestació del servei de cementiri municipal. 
 
Article 1 - Fonament i naturalesa 
La present ordenança fiscal té per objecte establir la taxa per la prestació del servei de cementiri 
municipal a l’empara dels articles 57 i 20.4.p) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal. 
 
Article 2 - Fet imposable  
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic de cementiri municipal, consistent 
bàsicament en la conservació i manteniment de les instal.lacions. 
 
Article 3 - Subjectes passius  
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 
com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que siguin titulars d’un dret 
sobre nínxols i/o sepulcres 
 
Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, 
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les 
seves relacions amb la Hisenda Pública.  
 
Article 4 - Responsables 
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
general tributària i a l’ordenança general.  
 
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.  
 
Article 5 - Beneficis fiscals  
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que 
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  
 
Article 6 - Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 

CONSERVACIÓ ANUAL   

Quota anual de conservació, per cada nínxol o columbari 25,41 € 

Quota anual de conservació, per panteó 71,39 € 

 
Article 7 - Acreditament i període impositiu  
L’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.  
 
Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés  
En tractant-se de la taxa de venciment periòdic, el pagament de la taxa s’efectuarà d’acord amb el 
calendari fiscal que anualment s’aprovi per part de l’Ajuntament o l’òrgan delegat de gestió tribularia.  
 
Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’òrgan delegat de gestió tribularia remetrà al domicili del 
subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.  
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la 
taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.  
 
Article 9 - Notificacions de les taxes  
Amb l’atorgament del títol de concessió sobre el nínxol o sepulcre es produeix l’alta en el registre de 
contribuents mitjançant la seva inscripció al padró de la taxa.  
 
 
 



 
 

 

La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini d’un mes a comptar des de quinze dies 
abans de l’inici del període de cobrament.  
 
Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Article 10 - Infraccions i sancions  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 
ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança 
general.  
 
Article 11 - Gestió per delegació  
La gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades a favor del Consell Comarcal de la 
Selva, per tant, totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme 
de Gestió Tributària d’aquest ens, s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als municipis de la comarca de la Selva que han delegat les seves 
facultats en el Consell Comarcal.  
 
Disposició addicional  
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició final  
Aquesta ordenança ha estat modificada provisionalment pel Ple de la Corporació de 7 d’octubre de 
2019, i entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació definitiva al BOP, fins a la seva 
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents.” 
 
Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 
de la província i a l’E-Tauler de la Corporació. Durant trenta dies hàbils, les persones interessades 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període 
d’exposició pública, si es presenten al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà i adoptarà els 
acords definitius que procedeixin, i si s’escau aprovarà la redacció definitiva de l’ordenança. 
 
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, els acords s’entendran definitivament 
adoptats, sense necessitat d’un nou acord plenari i sense perjudici que es publiqui integrament l’acord 
definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord 
 
Quart.- Notificar els presents acords al servei de gestió tributaria del Consell Comarcal de la Selva, a 
l’empresa AUFUCE concessionària dels serveis funeraris, i als serveis comptables de la corporació, 
pel seu coneixement i efectes.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de CUP-Amunt, manifesta que en aquest punt i els següents hi 
vota en contra atès que està en desacord amb les externalitzacions dels serveis.  
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 9 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Juan Antonio 
Marín Acuña), 1 vot en contra (Aleix Reche Martí) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
 



 
 

 

14.0.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal de 
subministrament d’aigua i clavegueram, i derogació de les Ordenances fiscals número 19 i 21 
reguladores de les taxa de clavegueram i subministrament d’aigua.  
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té aprovades i vigents les ordenances fiscals número 19 i 21 que regulen 
respectivament les taxes del servei de clavegueram i del servei de subministrament d’aigua.  
 
Actualment aquests serveis s’estan prestant mitjançant un règim de concessió administrativa i 
facturats directament per l’entitat que té la concessió del servei, que assumeix el risc i ventura de 
l’explotació econòmica d’aquest servei.  
 
Des de secretaria-intervenció s’ha informat de la necessitat de modificar el règim e les ordenances 
fiscals per adaptar-les a la nova legislació que ha sorgit arran de l’entrada en vigor de la Llei de 
contractes del sector públic, que estableix un nou règim jurídic de les tarifes que graven els serveis 
públics que es gestionen a través d’una concessió de servei.  
 
Concretament la Disposició final Dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic estableix que les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari s’han d’establir 
mitjançant ordenança. Les ordenances reguladores d’aquestes tarifes han de ser informades per les 
Administracions Públiques que tinguin reconegudes facultats d’intervenció.  
 
A la vista de l’informe que obra a l’expedient, resulta preceptiu que l’Ajuntament reguli mitjançant una 
ordenança de naturalesa no tributaria, les tarifes dels esmentats serveis, i simultàniament derogui i 
deixi sense efecte les vigents ordenances fiscals que regulen la taxa.  
 
En data 3 de d’abril de 2019, el President de la Comissió de Preus de Catalunya, organisme 
dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, va comunicar a l’Ajuntament de Breda la 
Resolució per la qual la Comissió de Preus és competent per a l’autorització de les tarifes en els 
casos que el servei es presti, com és el cas, mitjançant una concessió administrativa. També 
comunica que la sol·licitud d’informe és recomanable que es realitzi un cop siguin resoltes les 
reclamacions que es presentin en el tràmit d’informació pública de l’ordenança.  
 
Per altra banda, en data 3 de setembre de 2019, l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera SL. ha 
presentat la proposta de revisió de preus d’acord amb l’increment anual que s’ha de reconèixer de 
conformitat amb el contracte administratiu subscrit amb concessionària del servei. 
 
En data 19 de setembre de 2019, el Secretari-interventor ha emès un informe en relació a la proposta 
de revisió de preus.  
 
L’aprovació de les ordenances municipals és competència del Ple, d’acord amb el que disposa 
l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Legislació aplicable  
Disposició final Novena, Onzena i Dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
Article 20.6. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Els articles 22.2.d), 47.1, 70.2 i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Article 178 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 60 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.  
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents: 
 



 
 

 

Primer.- Aprovar derogar, deixar sense efectes les següents ordenances fiscals: 
 
- O.F. número 19: Taxa pel servei de clavegueram. 
- O.F. número 21: Taxa pel servei de subministrament d’aigua.  
 
La pèrdua de la vigència de les ordenances es produirà en el moment que s’aprovi amb caràcter 
definitiu l’ordenança reguladora de la tarifa. 
 
Segon.- Aprovar, amb caràcter inicial, l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal de 
subministrament d’aigua i clavegueram, d’acord amb el termes següents:  
 
“ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES DEL SERVEI MUNICIPAL DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM.  
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
L’objecte d’aquesta ordenança és regular les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua potable i 
de clavegueram del municipi de Breda i altres drets econòmics ( drets de connexió), que són prestats 
mitjançant una gestió indirecta per una empresa concessionària de l’Ajuntament de Breda. 
 
Aquests serveis tenen la condició de servei essencial d'interès general. 
 
Article 2. Fonament i naturalesa de les tarifes 
En ús de les facultats conferides per l’article 20.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals, s’estableix la prestació 
patrimonial de caràcter públic no tributari sobre els serveis públics de distribució i subministrament 
d’aigua potable i de clavegueram del municipi de Breda, que es regirà per la present ordenança i per 
allò establert en els Reglaments del serveis. 
 
Article 3. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable la prestació del servei públic de distribució i subministrament d’aigua 
potable del municipi de Breda, inclosos els drets de connexió i escomesa, i resta de prestacions 
d’aquests serveis. 
 
En relació al servei de clavegueram, constitueix el fet imposable:  
 
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren les condicions 
necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.  
b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la 
xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.  
 
Els serveis tenen el caràcter de recepció obligatòria per a tots els habitatges i locals del municipi. 
 
No obstant, no estaran subjectes a aquesta prestació les finques derruïdes o declarades ruïnoses.  
 
Article 4. Obligats al pagament  
Estan obligades al pagament en concepte les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a 
què es refereix l’article 35.4. de la Llei General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o 
afectades pels serveis i activitats que constitueixen el fet imposable, ja sigui a títol de propietari, 
d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre. 
 
Tot titular d’un contracte de subministrament d’aigua potable, està obligat a abonar l’import dels 
consums efectuats d’acord amb les tarifes vigents en cada moment així com els drets de connexió 
que es fixin. 
 
Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o 
locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els 
beneficiaris del servei. 
 
Article 5. Meritació i període impositiu 
La prestació patrimonial merita i neix l’obligació de pagament en el moment en què s’iniciï la prestació 
del servei, sigui per la subscripció del contracte, com per qualsevol de les actuacions, activitats i 
prestacions previstes en els Reglaments dels serveis.  



 
 

 

 
Un cop establert el servei, les quotes es meritaran el primer dia del període impositiu que coincidirà, 
amb caràcter general, amb l’any natural excepte en els supòsits d’inici o cessament de la prestació 
del servei, supòsit en què la quota es prorratejarà per dies naturals. 
 
Article 6. Quotes de la prestació  
La quota de la prestació dels serveis consistirà en una quantitat determinada, que es calcularà en 
funció d’allò previst en el contracte administratiu que regula la prestació del servei per part de 
l’empresa concessionària, i sense perjudici que derivin d’una revisió de preus com d’un desequilibri 
econòmic del contracte, en els casos i condicions que sigui si s’escau aprovats.  
  
A les tarifes que siguin aplicables als diferent conceptes i serveis, se’ls hi aplicarà l’increment de 
l’Impost de valor afegit (IVA), així com els canons que siguin d’aplicació.  
 
6.1. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
La quantia es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

  Euros 

1. Quota fixa de servei per abonat i mes 4,9054 

2. Tarifa de subministrament  

- Fins a 6 m3/abonat/mes 0,2544 

- De 6,01 a 12 m3/abonat/mes 0,5050 

- Excés de 12 m3/abonat/mes  0,8621 

3. Quota de conservació de comptador per abonat i mes 1,0409 

4.- Per reconnexió del subministrament en cas de suspensió 60,100 

5. Pel precintat d’un comptador a petició de l’interessat 30,050 

6. Pel desprecintat d’un comptador a petició de l’interessat 30,050 

7. Drets de connexió a la xarxa d’aigua 189,28 

 
6.2 CLAVEGUERAM 
La quantia es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
La quota corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueres 
s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 75,10 €.  
 
La quota que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà en 
funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finca. A aquest efecte, 
s’aplicarà la tarifa següent: 
 

 €/m3 

1.- Per cada m3 d’aigua consumida:   

- Mínim: 6m3/mes/abonat 0,2250 

- De 6,01 a 12 m3/mes/abonat 0,4614 

- Excés de 12 m3/mes/abonat 0,7846 

 
En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que sigui inferior al mínim facturable per un 
subministrament.  
 
La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible. 
 
Article 7. Tarifes socials.  
En els casos en què el nombre de persones empadronades per habitatge sigui superior a quatre, el 
primer i el segon tram de consum d’aigua i clavegueram s’incrementaran en 3 m3 per mes per cada 
persona addicional que hi convisqui, sempre i quan sol·licitin també l’ampliació del primer tram del 
cànon de l’aigua per a usos domèstics. 
 
S’aplicaran tarifes socials de conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei 24/2015 de 29 de 
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
per a persones o unitats familiars que es trobin en risc d’exclusió residencial, segons l’article 5.10 de 
l’esmentada Llei, pel que fa al servei públic de subministrament d’aigua potable.  



 
 

 

 
Els usuaris que se’ls reconegui el dret a la tarifa social, no abonaran la quota fixa de servei i no 
abonaran els consums sempre i quan siguin inferiors a 30 m3 per trimestre.  
Cas que siguin superiors abonaran la diferència de consum d’acord amb la tarifa corresponent al 
primer tram. 
 
Article 8. Lectures 
La presa de lectures, o en el seu cas la seva comunicació per part de l’usuari o l’estimació dels 
consums, serà realitzada d’acord amb el Reglament del servei. 
 
Article 9. Suspensió de la prestació del servei  
El servei només podrà ser suspès per les causes que preveu el Reglament del servei, i no eximeix del 
pagament de les prestacions rebudes fins a suspensió, ni dels costos de reobertura. 
 
Article 10. Gestió i recaptació  
Les quotes, que inclouran els cànons i impostos corresponents, seran gestionades, liquidades i 
recaptades en període voluntari per la companyia que presti el servei. 
 
Les quotes es podran determinar en base a un padró estimat segons els consums anteriors o en base 
als consums reals de cada període. 
 
La factura s’emetrà un cop feta cada lectura en la periodicitat que correspongui.  
 
El pagament de les liquidacions per subministrament de caràcter periòdic s’efectuaran preferentment 
pel sistema de domiciliació bancària o, en el seu defecte, per qualsevol altre mitjà que l’empresa 
concessionària dels serveis posi a l’abast de l’abonat. 
 
En cas de devolució de rebuts per les entitats bancàries, per causes imputables a l’abonat, seran per 
compte del mateix la totalitat de les despeses bancàries que es produeixin per aquesta devolució. 
 
Si el titular beneficiari del contracte no satisfà la quota de la prestació patrimonial a l’empresa 
prestadora del servei, aquesta en donarà compte a l’ajuntament en la forma deguda, el qual iniciarà el 
corresponent procediment de constrenyiment previst en el Reglament General de Recaptació, 
mitjançant el servei de recaptació municipal o per delegació del Consell comarcal de la Selva o altre 
òrgan que tingui delegada la gestió de recaptació d’ingressos de dret públic.  
 
Les relacions entre l’obligat al pagament i l’entitat prestadora del servei es troben regulades en el 
Reglament del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable en el terme municipal de 
Breda i en el Reglament del servei de clavegueram del municipi de Breda, ambdós publicats 
definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. 132 – 9 de juliol de 2008. 
 
Article 11. Infraccions i sancions  
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions, així com les sancions que a les mateixes corresponguin 
en cada cas, s’estarà al que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 
en els reglaments dels serveis.  
 
Disposició Addicional  
En tot el no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que es disposa a l’Ordenança General de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que sigui aplicable.  
 
Disposició final  
La present ordenança ha estat aprovada per acord de Ple de data ..... i entrarà en vigor a partir de la 
seva aprovació definitiva i publicació en el Butlletí oficial de la Província, conforme els requisits 
establerta a l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, i seguirà vigent mentre no se n’acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 
de la província, al DOGC, a l’E-Tauler de la Corporació, i a un mitjà de comunicació escrita diària. 
Durant trenta dies hàbils, les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, si es presenten 
al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà i adoptarà els acords que procedeixin.  
 



 
 

 

Tercer.- Atorgar un tràmit d’audiència a l’empresa ABASTAMENT D’AIGÜES DEL TORDERA SL 
concessionària dels serveis per tal que durant el termini de 30 dies hàbils formuli les al·legacions o 
suggeriments que cregui convenients.  
 
Quart.- Una vegada realitzada la informació pública es requerirà informe a la COMISSIÓ DE PREUS 
DE CATALUNYA (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) per tal que 
emeti informe preceptiu en relació als aspectes econòmics de la tarifa.  
 
A la vista del resultat de l’informe, el Ple resoldrà l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança. 
 
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, i la Comissió de Preus no formuli 
objeccions a la proposta d’ordenança, aquesta s’entendrà definitivament aprovats, sense necessitat 
d’un nou acord plenari i sense perjudici que es publiqui integrament l’acord definitiu al BOP de Girona 
als efectes de la seva entrada en vigor, i una referència al DOGC.  
 
En virtut del que preveuen els articles 22.1.d) i 80.3 de la Llei 38/2015 d’1 d’octubre e procediment 
administratiu comú de les administracions publiques, s’acorda suspendre el termini per aprovar 
l’ordenança pel temps que transcorri entre la petició de l’informe a la COMISSIÓ DE PREUS i la 
recepció de l’informe. Aquest termini de suspensió no pot excedir en cap cas els tres mesos. En cas 
de no rebre l’informe en el termini indicat, el procediment prosseguirà. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords al Servei de gestió tributaria del Consell Comarcal de la Selva i 
als serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i efectes.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 8 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler), 1 vot en contra 
(Aleix Reche Martí) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
15.0.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les tarifes dels serveis funeraris  
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té vigent l’Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
Actualment els serveis funeraris s’estan prestant mitjançant un règim de concessió administrativa i 
facturats directament per l’empresa concessionària, que assumeix el risc i ventura de l’explotació 
econòmica del servei.  
 
Des de secretaria-intervenció s’ha informat de la necessitat de modificar l’esmentada ordenança per 
adaptar-la a la nova legislació que ha sorgit arran de l’entrada en vigor de la Llei de contractes del 
sector públic, que estableix un nou règim jurídic de les tarifes que graven els serveis públics que es 
gestionen a través d’una concessió de servei.  
 
A la vista de l’informe que obra a l’expedient, resulta preceptiu que l’Ajuntament reguli mitjançant una 
ordenança de naturalesa no tributaria, les tarifes dels serveis funeraris.  
 
Legislació aplicable  
Disposició final Novena, Onzena i Dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
Article 20.6. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Els articles 22.2.d), 47.1, 70.2 i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 



 
 

 

Article 178 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 60 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.  
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents: 
 
Primer.- Aprovar, amb caràcter inicial, l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter 
públic no tributari dels serveis funeraris, d’acord amb el termes següents:  
 
“ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES DELS SERVEIS FUNERARIS  
 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
L’objecte d’aquesta ordenança és regular les tarifes dels serveis de funeraris que són prestats 
mitjançant una gestió indirecta per una empresa concessionària de l’Ajuntament de Breda.  
 
Aquests serveis tenen la condició de servei essencial d'interès general d’acord amb el que estableix el 
Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, 
els serveis funeraris municipals. 
 
Article 2. Fonament i naturalesa de les tarifes 
En ús de les facultats conferides per l’article 20.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals, de conformitat amb l’article 31.3 
de la Constitució, s’estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre el servei 
públic de tanatori i altres serveis funeraris, que es regirà per la present ordenança i per allò que 
s’estableix en el Decret 209/1999, de 27 de juliol. 
 
Article 3. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable la prestació del servei públic de tanatori i resta de serveis funeraris 
relacionats que s’especifiquen en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present ordenança.  
 
Article 4. Obligats al pagament  
Estan obligades al pagament les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix 
l’article 35.4. de la Llei General Tributària, que sol·licitin els serveis que constitueixen el fet imposable. 
 
Article 5. Meritació i període impositiu 
La prestació patrimonial merita i neix l’obligació de pagament en el moment en què s’iniciï la prestació 
del servei, sigui per la subscripció del contracte, com per qualsevol de les actuacions, activitats i 
prestacions previstes en el Reglament aprovat per Decret 209/1999, de 27 de juliol. 
 
Article 6. Quotes de la prestació  
La quota de la prestació dels serveis consistirà en una quantitat determinada, que es calcularà en 
funció d’allò previst en el contracte administratiu que regula la prestació del servei per part de 
l’empresa concessionària. 
  
A les tarifes que siguin aplicables als diferent conceptes i serveis, se’ls hi aplicarà l’Impost de valor 
afegit (IVA). 
 
La quantia es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

  € (IVA exclòs) 

Epígraf primer. PERMÍS LÀPIDES   

Permís i col·locació làpida a un nínxol o columbari 76,05 € 

Epígraf segon. DRETS ENTERRAMENT   

Drets inhumació/exhumació nínxol (làpida de 1 boca) o columbari 161,81 € 

Drets inhumació/exhumació nínxol (làpida més de 1 boca) o panteó 218,00 € 

Reducció de despulles i neteja de nínxol 78,83 € 

Recollida i eliminació de residus (taüt i runa) 35,85 € 

Servei d'enterrament a nínxol existent (sense làpida) 210,74 € 



 
 

 

Servei d'enterrament a nínxol existent (amb làpida) 227,69 € 

Trasllat de restes a nínxol 380,17 € 

Servei d'enterrament 122,73 € 

Epígraf tercer. CONCESSIONS   

Concessió nínxol nou (50 anys) 835,00 € 

Concessió nínxol revertit (50 anys) 417,50 € 

Concessió nínxol temporal (3 anys) 215,00 € 

Concessió nínxol temporal revertit (3 anys) 88,84 € 

Concessió columbari (50 anys) 417,50 € 

Cessió de terrenys per tombes a terra - 9 m2 2.809,92 € 

Cessió de terrenys per tombes a terra - 4,5 m2 1.561,98 € 

Traspàs de titularitat d'un nínxol 27,11 € 

Duplicat de títol de nínxol 27,11 € 

Epígraf quart. TANATORI   

Sala de vetlla 495,64 € 

Estada dipòsit/cambra frigorífica 109,01 € 

 
Article 7. Tarifes socials.  
En situacions d’escassa capacitat econòmica, previ informe de serveis socials, les tarifes contingudes 
en el punt anterior es reduiran en un 50 per cent. 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, l’interessat haurà de sol.licitar el reconeixement de la situació 
d’escassa capacitat econòmica, aportant la documentació necessària que acrediti aquest fet i tota 
aquella que li sigui requerida pels serveis socials.  
 
En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els 
serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
La denegació del reconeixement del dret de la tarifa social serà susceptible de ser recorreguda en via 
administrativa davant l’Alcaldia de l’Ajuntament de Breda.  
 
Article 8. Gestió i recaptació  
Les quotes, que inclouran els impostos corresponents, seran gestionades, liquidades i cobrades per 
l’empresa concessionària que presti el servei.  
 
La factura s’emetrà un cop fet el servei.  
 
Si el titular beneficiari del contracte no satisfà la quota de la prestació patrimonial a l’empresa 
prestadora del servei, aquesta en donarà compte a l’ajuntament en la forma deguda, el qual iniciarà el 
corresponent procediment de constrenyiment previst en el Reglament General de Recaptació, 
mitjançant el servei de recaptació municipal o per l’ òrgan que tingui delegada la gestió de recaptació 
d’ingressos de dret públic.  
 
Article 9. Infraccions i sancions  
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions, així com les sancions que a les mateixes corresponguin 
en cada cas, s’estarà al que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 
en els reglaments dels serveis.  
 
Disposició Addicional  
En tot el no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que es disposa a l’Ordenança General de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que sigui aplicable.  
 
Disposició final  
La present ordenança ha estat aprovada per acord de Ple de data ..... i entrarà en vigor a partir de la 
seva aprovació definitiva i publicació en el Butlletí oficial de la Província, conforme els requisits 
establerta a l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, i seguirà vigent mentre no se n’acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 
de la província, al DOGC, a l’E-Tauler de la Corporació, i a un mitjà de comunicació escrita diària. 



 
 

 

Durant trenta dies hàbils, les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, si es presenten 
al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà i adoptarà els acords definitius que procedeixin, i si 
s’escau aprovarà la redacció definitiva de l’ordenança. 
 
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, els acords s’entendran definitivament 
adoptats, sense necessitat d’un nou acord plenari i sense perjudici que es publiqui integrament l’acord 
definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor i una referència al DOGC.  
 
Tercer.- Atorgar un tràmit d’audiència a l’empresa AUFUCE concessionària dels serveis funeraris per 
tal que durant el termini de 30 dies hàbils formuli les al·legacions o suggeriments que cregui 
convenients.  
 
Quart..- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords a AUFUCE i als serveis comptables de la corporació, pel seu 
coneixement i efectes.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada Esteve, portaveu de JxCat-Breda pregunta si l’Ajuntament s’ha 
assegurat que la concessionària del servei hagi facturat correctament les tarifes?  
 
L’Alcalde respon que no s’ha comprovat atès que l’Ajuntament no ha rebut cap queixa ni res ha fet 
pensar que s’hagin aplicat malament els preus, però es comprovarà que tot s’hagi fet correctament.  
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 8 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler), 1 vot en contra 
(Aleix Reche Martí) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
16.0.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les tarifes del servei de taller d’activitats 
recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural, i derogació de l’Ordenança fiscal 
número 31 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals 
polivalents (Centre de Serveis per a la gent gran).  
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té aprovada i vigent l’Ordenança Fiscal núm. 31 reguladora de la Taxa per a la 
prestació de serveis a la plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis per a la gent 
gran).  
 
Actualment aquests serveis s’estan prestant mitjançant un règim de concessió administrativa i 
facturats directament per l’entitat que té la concessió del servei, que assumeix el risc i ventura de 
l’explotació econòmica d’aquest servei.  
 
Des de secretaria-intervenció s’ha informat de la necessitat de modificar l’esmentada ordenança per 
adaptar-la a la nova legislació que ha sorgit arran de l’entrada en vigor de la Llei de contractes del 
sector públic, que estableix un nou règim jurídic de les tarifes que graven els serveis públics que es 
gestionen a través d’una concessió de servei.  
 
A la vista de l’informe que obra a l’expedient, resulta preceptiu que l’Ajuntament reguli mitjançant una 
ordenança de naturalesa no tributaria, les tarifes dels esmentats serveis, i simultàniament derogui i 
deixi sense efecte la vigent Ordenança fiscal que regula la taxa.  
 
Legislació aplicable  
Disposició final Novena, Onzena i Dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
Article 20.6. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Els articles 22.2.d), 47.1, 70.2 i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 



 
 

 

Local. 
Article 178 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 60 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.  
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents: 
 
Primer.- Aprovar derogar i deixar sense efectes la següent ordenança fiscal: 
 
- O.F. número 31: Taxa pel servei per a la prestació de serveis a la plataforma de serveis rurals 
polivalents (Centre de Serveis per a la gent gran).  
 
Segon.- Aprovar, amb caràcter inicial, l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de taller 
d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural, d’acord amb el termes 
següents:  
 
“ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES DEL SERVEI DE TALLER D’ACTIVITATS 
RECREATIVES, D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA I ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
L’objecte d’aquesta ordenança és regular les tarifes del servei de taller d’activitats recreatives, 
d’estimulació cognitiva i animació sociocultural, que són prestats mitjançant una gestió indirecta per 
una entitat concessionària de l’Ajuntament de Breda. 
 
Aquest servei especialitzat es presta en el Centre de Serveis per a la Gent Gran per donar suport a 
les persones grans en el seu entorn habitual i proper, i té com a objectiu principal el de treballar 
conjuntament els aspectes funcionals, cognitius, emocionals i socials de cada persona, per assolir un 
envelliment saludable, minimitzant les diferents situacions de dependència i maximitzant la seva 
qualitat de vida. 
 
Article 2. Fonament i naturalesa de les tarifes 
En ús de les facultats conferides per l’article 20.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals, de conformitat amb l’article 31.3 
de la Constitució, s’estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre els serveis 
de taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural, que es regirà per la 
present ordenança. 
 
Article 3. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis propis del centre en els termes especificats en 
les tarifes contingudes en la present Ordenança. 
 
El règim del centre serà el previst al Reglament del servei i resta de normativa aplicable. 
 
Article 4. Obligats al pagament  
Estan obligades al pagament en concepte les persones físiques o jurídiques que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades pels serveis i activitats que constitueixen el fet imposable. 
 
Els destinataris d’aquest de servei són majoritàriament les persones majors de 65 anys però també 
permet adreçar-se, en casos excepcionals, a menors de 65 anys que presentin deteriorament cognitiu 
o altres patologies que requereixen atenció especialitzada i/o assistencial. 
 
Article 5. Meritació i període impositiu 
La prestació patrimonial merita i neix l’obligació de pagament en el moment en què es sol·liciti la 
prestació d’un servei que s’ha de dur a terme en un dia determinat, el qual no es realitzarà sense que 
s’hagi efectuat el pagament.  
 
En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, l’obligació de pagament s’acreditarà 
quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.  
 
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del 
primer període mensual de prestació.  



 
 

 

 
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.  
 
Article 6. Quotes de la prestació  
La quota de la prestació dels serveis consistirà en una quantitat determinada, que es calcularà en 
funció d’allò previst en el contracte administratiu que regula la prestació del servei per part de l’entitat 
concessionària, i sense perjudici que derivin d’una revisió de preus com d’un desequilibri econòmic 
del contracte, en els casos i condicions que si s’escau siguin aprovats.  
  
La tarifa es determinarà en funció dels dies de prestació dels serveis assistencials i d’acolliment que 
hagin sol·licitat o que s’utilitzin. A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 

Serveis 

Tallers (memòria, animació sociocultural, 
psicomotricitat ...) 

Empadronats 
(€/mensuals) 

No empadronats 
(€/mensuals) 

1 dia a la setmana 21,00€ 23,00€ 

2 dies a la setmana 42,00€ 46,00€ 

3 dies a la setmana 63,00€ 69,00€ 

4 dies a la setmana 84,00€ 92,00€ 

5 dies a la setmana 105,00€ 115,00€ 

 
Les tarifes dels serveis assistencials a la tercera edat resten exempts de l’Impost de valor afegit (IVA) 
de conformitat amb que s’estableix a l’article 20.8.b) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre. 
 
Article 7. Exempcions i reduccions de tarifa.  
No s’aplicaran exempcions ni reduccions de la tarifa.  
 
Article 8. Gestió i recaptació  
Les quotes, que s’incrementaran amb els impostos corresponents, seran gestionades, liquidades i 
recaptades en període voluntari per l’entitat que presti el servei. 
 
El pagament de les tarifes de caràcter periòdic s’efectuaran preferentment pel sistema de domiciliació 
bancària o, en el seu defecte, per qualsevol altre mitjà que l’entitat concessionària dels serveis posi a 
l’abast de l’usuari. 
 
En cas de devolució de rebuts per les entitats bancàries, per causes imputables a l’abonat, seran per 
compte del mateix la totalitat de les despeses bancàries que es produeixin per aquesta devolució. 
 
En cas que cessi la recepció del servei per causes no imputables a l’usuari, s’aprovarà la devolució 
de la quantia prèviament pagada, en la proporció dels serveis deixats de prestar.  
 
Si el titular beneficiari del contracte no satisfà la quota de la prestació patrimonial a l’entitat prestadora 
del servei, aquesta en donarà compte a l’ajuntament en la forma deguda, el qual iniciarà el 
corresponent procediment de constrenyiment previst en el Reglament General de Recaptació, 
mitjançant el servei de recaptació municipal o per delegació del Consell comarcal de la Selva o altre 
òrgan que tingui delegada la gestió de recaptació d’ingressos de dret públic.  
 
Article 9. Infraccions i sancions  
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions, així com les sancions que a les mateixes corresponguin 
en cada cas, s’estarà al que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 
en els reglaments dels serveis.  
 
Disposició Addicional  
En tot el no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que es disposa a l’Ordenança General de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que sigui aplicable.  
 
Disposició final  
La present ordenança ha estat aprovada per acord de Ple de data ..... i entrarà en vigor a partir de la 
seva aprovació definitiva i publicació en el Butlletí oficial de la Província, conforme els requisits 
establerta a l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, i seguirà vigent mentre no se n’acordi la seva 
modificació o derogació. 



 
 

 

 
Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 
de la província, al DOGC, a l’E-Tauler de la Corporació, i a un mitjà de comunicació escrita diària. 
Durant trenta dies hàbils, les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, si es presenten 
al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà i adoptarà els acords definitius que procedeixin, i si 
s’escau aprovarà la redacció definitiva de l’ordenança. 
 
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, els acords s’entendran definitivament 
adoptats, sense necessitat d’un nou acord plenari i sense perjudici que es publiqui integrament l’acord 
definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor i una referència al DOGC.  
 
Tercer.- Atorgar un tràmit d’audiència a l’associació El Taller de Breda, concessionària dels serveis 
per tal que durant el termini de 30 dies hàbils formuli les al·legacions o suggeriments que cregui 
convenients.  
 
Quart.- Notificar els presents acords al Taller de Breda i als serveis comptables de la corporació, pel 
seu coneixement i efectes. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 9 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Juan Antonio 
Marín Acuña), 1 vot en contra (Aleix Reche Martí) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
 
17.0.- Aprovació provisional de la derogació d’ordenances i aprovació de la refosa del Llibre de 
normativa municipal sobre gestió i ordenació de tributs i ingressos de dret públic municipal. 
 
Antecedents  
Les ordenances fiscals i les ordenances de gestió dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament de 
Breda consten recollides mitjançant un índex que conforma el Llibre d’Ordenances fiscals vigents. 
 
Enguany s’ha produït una revisió de la naturalesa d’algunes d’aquestes ordenances, passant del 
caràcter de tribut a prestació patrimonial pública no tributaria, és a dir, alguns dels serveis municipals, 
aquells prestats a través d’una concessió administrativa, passen a ser gravats a través d’una tarifa i 
no a través d’una taxa. Això suposa que s’hagi d’adaptar el Llibre d’Ordenances a una nova 
classificació i numeració dels tributs i dels ingressos de dret públic. 
 
Aprofitant el fet de l’adequació normativa es proposa fer una refosa del Llibre, aprovant la derogació 
expressa de totes aquelles ordenances que han perdut vigència i que restaven encara formalment 
aprovades però sense aplicació pràctica, i donant una nova enumeració a totes elles de forma 
coherent a la seva naturalesa.  
 
En data 1 d’octubre de 2019, el secretari-interventor ha informat favorablement la proposta, fent 
constar que els Ajuntaments, mitjançant acord de Ple, poden acordar la imposició, la modificació i 
supressió dels seus tributs propis i aprovar les corresponents Ordenances fiscals reguladores 
d’aquests.  
 
Legislació aplicable  
Els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Els articles 22.2. e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents: 
 
Primer.- Aprovar derogar i deixar sense efectes les següents ordenances de gestió i fiscals: 
 
- O.F. Núm. 26: Ordenança reguladora de l’atorgament de llicències de primera utilització o ocupació 



 
 

 

d'edificis. 
 
- O.F. Núm. 29: Preu públic per la prestació del servei d’accés a la xarxa sense fil municipal de Breda. 
 
Segon.- Aprovar el Llibre de normativa municipal sobre gestió i ordenació de tributs i ingressos de 
dret públic municipal, que refon en un únic document el text íntegre de la totalitat de tributs (impostos i 
taxes) i les ordenances de gestió i les ordenances que aproven les tarifes dels serveis públics 
municipals.  
 
L’índex de les ordenances queda configurat de la següent forma: 
 
NORMATIVA MUNICIPAL SOBRE GESTIÓ I ORDENACIÓ DE TRIBUTS I INGRESSOS DE DRET 
PUBLIC 

 
INDEX 2020 
 
ORDENANCES DE GESTIÓ 

ORD. NÚM. 1 De gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. 

ORD. NÚM. 2 Reguladora de la gestió de cobrament mitjançant el sistema de fraccionament 
gratuït unificat. 

ORD. NÚM. 3 Ordenança reguladora de contribucions especials 

 
ORDENANCES FISCALS 
 
IMPOSTOS  

O.F. NÚM. 1 Impost sobre béns immobles 

O.F NÚM. 2 Impost sobre activitats econòmiques 

O.F. NÚM. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

O.F. NÚM. 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

O.F. NÚM. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 
TAXES 

O.F. NÚM. 6 Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministrament d’interès general 

O.F. NÚM. 7 Taxes per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local 

O.F. NÚM. 8 Taxa per l’expedició de documents administratius. 

O.F. NÚM. 9 Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques. 

O.F. NÚM. 10 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal 
en les activitats i instal·lacions 

O.F. NÚM. 11 Taxa per la llicència de tinença i/o conducció d’animals potencialment perillosos i 
per la recollida d’animals i dipòsit a les dependències municipals 

O.F. NÚM. 12 Taxa per la llicència d’autotaxi 

O.F. NÚM. 13 Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i 
urbans 

O.F. NÚM. 14 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública 

O.F. NÚM. 15 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 

O.F. NÚM. 16 Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament del “Càntir, Escola de Música i 
Centre de les Arts de Breda” CEMCAB 

O.F. NÚM. 17 Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal 

O.F. NÚM. 18 Taxa per la prestació de serveis en la biblioteca municipal 

O.F. NÚM. 19 Taxa per prestació del servei de cementiri. 

O.F. NÚM. 20 Taxa per la celebració de matrimonis civils en dependències municipals 

O.F. NÚM. 21 Taxa per activitats de formació i oci 

 
ORDENANCES REGULADORES DE LES TARIFES DE SERVEIS 
(PRESTACIÓ PÚBLICA NO TRIBUTÀRIA) 

ORD. NÚM. 1 Tarifes del servei municipal distribució d’aigua i clavegueram 

ORD. NÚM. 2 Tarifes dels serveis funeraris 

ORD. NÚM. 3 Tarifes del servei de taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació 
sociocultural (Centre de Serveis per a la gent gran). 



 
 

 

 
 
Tercer.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 
de la província i a l’E-Tauler de la Corporació. Durant trenta dies hàbils, les persones interessades 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període 
d’exposició pública, si es presenten al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà i adoptarà els 
acords definitius que procedeixin, i si s’escau aprovarà la redacció definitiva de l’ordenança. 
 
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, els acords s’entendran definitivament 
adoptats, sense necessitat d’un nou acord plenari i sense perjudici que es publiqui integrament l’acord 
definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.  
 
Quart.- Notificar els presents acords al servei de gestió tributaria del Consell Comarcal de la Selva, i 
als serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i efectes.  
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 9 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Juan Antonio 
Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 
 
 
18.0.- Moció per a la derogació del projecte del ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners 
i Riudarenes, per a una alternativa sostenible 
 
El grup municipal de la CUP-AMUNT de Breda presenta la següent moció: 
 
Atès que el 5 d’octubre del 2016 fou aprovada al Congrés de Diputats una Proposició No de Llei amb 
el següent text: 
 
“PROPOSICIÓN NO DE LEY 
 
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 
 
1. Paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y 
Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la 
realización del mismo. 
 
2. Estudiar las necesidades energéticas del territorio y, en su caso, presentar un proyecto a los 
municipios afectados, que desde una perspectiva de transición a las energías renovables tanga en 
cuenta los impactos sobre el medio ambiente y el patrimonio tal como están recogidos en los estudios 
existentes, y permita la obertura de un proceso de información y participación pública en búsqueda 
del consenso para la satisfacción de las necesidades establecidas.” 
 
Atès que aquesta proposició fou presentada conjuntament per tots els representants gironins, de tots 
els grups, i aprovada amb els vots d’ERC, Partit Demòcrata, Unides Podem, PSOE, EH Bildu i PNV. 
 
Atès que transcorreguts quasi tres anys no s’ha fet efectiva la seva aplicació, i que en aquest mes 
d’agost s’han realitzat treballs de marcatge tipogràfic de les torres del ramal. 
 
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Breda que adopti els següents acords: 
 
1r. Instar el Govern d’Espanya a executar de manera immediata i sense cap dilació les demandes de 
la Proposició No de Llei aprovada el 5 d’octubre de2016 per la derogació definitiva del Projecte de 
ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes. 
 
2n. Estudiar el seu torn d’emprendre accions legals contra els treballs il·legals que s’han realitzat 
aquest mes d’agost, sigui per compte pròpia o afegint-se als contenciosos que la Plataforma NO a la 
MAT Selva interposi. 
 



 
 

 

3r. Traslladar aquests acords al Consell Comarcal, a la Diputació i al Parlament de Catalunya, per a 
que al seu torn instin al govern de l’estat a executar les conclusions de la PNL mencionada i perquè 
donin suport, o s’afegeixin, als Ajuntaments de Santa Coloma de Farners i Riudarenes i a la 
Plataforma NO a la MAT Selva en els contenciosos que decideixin interposar. 
 
Intervencions:  
El regidor Aleix Reche presenta la Moció en nom de la Platafoma No MAT de la Selva. 
 
Resultat: Aprovat, per unanimitat, per 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva 
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres 
Torrent, Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
19.0.- Moció contra la crisi ecològica i climàtica i de suport a les mobilitzacions climàtiques 
 
El grup municipal de la CUP-AMUNT de Breda presenta la següent moció: 
 
La setmana del 20 al 27 de setembre ha esdevingut la màxima expressió de la mobilització ecologista 
contra la crisi ecològica i climàtica, que ens afecta a nivell planetari. Una crisi que ha empès a 
centenars de persones i joves als carrers per denunciar la inoperància de les institucions i de la 
classe política per combatre el canvi climàtic, la desertització, els grans incendis forestals, els 
fenòmens meteorològics extrems o la contaminació ambiental i la pèrdua de biodiversitat al planeta. 
 
La consolidació del capitalisme a escala internacional ha necessitat, històricament, intensificar 
l’explotació tant de les classes treballadores com dels recursos naturals per mantenir el creixement 
econòmic. Consumint més i més béns naturals, energies no renovables, matèria i generant una 
quantitat gairebé infinita de residus, la civilització industrial capitalista, en la seva expansió planetària, 
ha superat la capacitat de recuperació de la natura xocant amb els límits físics del sistema Terra. 
 
En la segona dècada del segle XXI, les lògiques extracti vistes i productivistes han esquerdat el fràgil 
equilibri ecològic planetari i ens ha empès acceleradament cap a un col·lapse socioecològic que 
compromet el nostre benestar actual i futur com a humanitat. 
 
Les bones voluntats expressades per governs, administracions i multinacionals en la lluita contra el 
canvi climàtic no s’han materialitzat en una reducció de les emissions degasos d’efecte hivernacle i, 
en conseqüència, de la temperatura global. Les conferències,cimeres, acords i pactes pel clima (p.e. 
Protocol de Kioto, Acords de París...), així com, els governs autonòmics, buits de sobirania, han 
demostrat no ser instruments veritablement útils en la lluita contra la crisi ecològica i climàtica. Ans al 
contrari, han esdevingut elements necessaris per enfortir les polítiques extractivistes i globalitzadores 
que pam a pam esmicolen i exploten el nostre país fent primar la lògica de mercat per sobre de la 
natura, les persones i del territori. 
 
Paral·lelament, la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, una de les més avançades d’Europa, s’ha vist 
retallada i desdibuixada pel Tribunal Constitucional espanyol amb l’objectiu de blindar els privilegis de 
les empreses contaminants i garantir el manteniment del model socioproductiu industrial, extractivista 
i globalitzador del capitalisme que ens aboca a un futur ambientalment incert on les condicions 
materials de vida de les classes populars dels Països Catalans estan en risc. 
 
En virtut de l'exposat el Grup Municipal de la CUP-AMUNT proposa al Ple de l'Ajuntament de Breda 
l’adopció dels següents ACORDS 
 
PRIMER.- La posada en marxa urgent de mesures concretes al nostre municipi per fixar l’objectiu 
d’emissions de GEH netes a zero per l’any 2050. 
 
SEGON.- Avançar cap a un model descarbonitzat restablint la Llei de Canvi Climàtic del Parlament de 
Catalunya, retallada i suspesa pel Tribunal Constitucional, afavorint la desinversió en la indústria fòssil 
i implementar impostos per a les empreses contaminants. 
 
TERCER.- Apostar per la transició cap a un model energètic renovable, popular i descentralitzat per 
aconseguir recuperar la sobirania energètica. Recuperar la gestió pública de la producció i distribució 
d’energia, garantir-ne l’accés universal. 
 



 
 

 

QUART.- Garantir la preservació del conjunt d’ecosistemes i espècies als nostres entorns. Ampliar la 
xarxa d’espais protegits i de corredors ecològics, recuperar ecosistemes degradats i crear un banc de 
llavors d’espècies resilients. 
 
SISÈ.- Apostar per una gestió pública i democràtica de l’aigua. Municipalització i gestió integral i 
ecosistèmica del cicle de l’aigua, restaurar els ecosistemes fluvials, garantir el cabal ecològic dels rius 
i aturar transvasaments entre conques. 
 
SETÈ.- Impulsar una millor mobilitat augmentant la disponibilitat del transport públic,col·lectiu i no 
contaminant. Aturar les ampliacions i noves autopistes, implementar una xarxa de transport públic 
municipal i interterritorial de qualitat, reduir i adaptar les tarifes i fomentar l’ús de la bicicleta. Sustituir 
de forma progressiva el parc de vehicles municipal per vehicles no contaminants com els vehicles 
elèctrics. Instal·lar punts de recàrrega elèctrica de vehicles al municipi. 
 
VUITÈ.- Fomentar un model de pagesia ecològic i de proximitat, com a eina fonamental per a la 
recuperació de la sobirania alimentària. Reforçar les xarxes locals de distribució d’aliments i de 
consum ecològic, fomentar i facilitar horts comunitaris i municipals,preservar l’agrobiodiversitat, abolir 
els transgènics i crear un banc de terres. Prohibir els productes químics utilitzats com a herbicides no 
selectius perjudicials per la salut i el medi ambient, com per exemple el glifosat. 
 
NOVÈ.- Reducció, reutilització i reciclatge. Fomentar el protocol de Residu Zero i municipalitzar la 
gestió de residus. Gravar amb impostos les empreses que generin més residus. Aconseguir l’objectiu 
del Residu Zero a totes les dependències municipals. 
 
DESÈ.- Treballar per un turisme just, sostenible i comunitari. 
 
ONZÈ.- Incrementar les metodologies de sensibilització ambiental a través de fomentar tallers 
d’educació ambiental a escoles, centres cívics i de manera transversal. Instal·lar en diferents punts 
del municipi materials divulgatius amb els motius científics del canvi climàtic de caràcter divulgatiu i 
pedagògic, en format plafó o cartellera i en un lloc concorregut dins del municipi. 
 
DOTZÈ.- Impulsar unes ordenances municipals amb perspectiva ambiental i per a fer front al canvi 
climàtic. Així com valorar prendre mesures fiscals i coercitives a aquelles activitats econòmiques amb 
major impacte ambiental. 
 
TRETZÈ.- Fomentar la gestió forestal sostenible per tal de lluitar contra el canvi climàtic i fomentar 
ecosistemes forestals més resilients davant els fenòmens extrems com els GIF (Grans incendis 
forestals). 
 
CATORZÈ.- Fomentar la producció i l’ús de la biomassa als equipaments municipals a través de la 
instal·lació de calderes de biomassa. 
 
Intervencions:  
El regidor Aleix Reche presenta la Moció. 
 
El regidor Juan Antonio Marín Acuña, portaveu del PSC-CP, manifesta que hi vota a favor perquè 
està d’acord amb la majoria dels punts exposats però discrepa d’altres punts com quan es diu que els 
vehicles elèctrics no contaminen o el tractament de la suspensió de la llei pel Tribunal Constitucional, 
però atès que en el seu conjunt hi està d’acord hi donarà suport.  
 
La regidora Judit Cortada Esteve demana si es pot introduir una esmena en la petició de 
remunicipalitzar el servei de recollida de residus, atès que en aquest punt no hi estant del tot d’acord. 
 
L’Alcalde manifesta que la gestió del residus la porta a terme una empresa que s’ha reconvertit en 
100% pública, de capital del Consell Comarcal, i per tant en aquests moments quasi podríem dir que 
es tracta d’una gestió directa i no pas una concessió.  
 
La Sra. Cortada manifesta que si és així, li donen el seu suport.  
 
Resultat: Aprovat, per unanimitat, per 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva 
Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres 
Torrent, Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 



 
 

 

 
 
20.0.- Moció de suport a totes les detingudes el 23 de setembre de 2019 
 
El grup municipal de la CUP-AMUNT de Breda presenta la següent moció: 
 
Dilluns 23 de setembre de l’any 2019 ens vam llevar, un cop més, amb la noticia d’una operació 
repressiva contra el moviment independentista català on es detenien a 9persones i es registraven 
domicilis a Sabadell, Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès,Santa Perpètua de la Mogoda, Sant 
Fost de Campsentelles, Sant Pere de Torelló i Gurb. Ales 9 persones independentistes se les acusa 
de terrorisme, rebel·lió i tinença d’explosius sense tenir-ne cap prova. Una operació orquestrada per 
l’Audiència Nacional espanyola,l’antic Tribunal d’Orden Público d’època franquista, i el cos militar de 
la Guàrdia Civil imediatitzada pels grans mitjans de comunicació.  
 
Els Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania. Entre els seus objectius, hi ha 
l’obligació de vetllar per a que es respectin els drets i deures de les persones. En aquest sentit, una 
de les vies per aconseguir-ho és fomentant la participació i la convivència entre les veïnes i veïns, 
creant o facilitant la creació dels elements que afavoreixin l'expressió de les diverses idees que es 
donen en el sí de tot municipi.  
 
Alhora, és altament preocupant l’estat d’excepció que vivim als Països Catalans en general, i a 
Catalunya en concret. Ja fa anys que l’estat espanyol, mitjançant tots els seus tentacles, ha engegat 
un procés repressiu contra el moviment independentista. L’empresonament de Jordi Sánchez, 
aleshores President de l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, President d’Òmnium Cultural 
el 16 d’octubre de 2017 van marcar un clar punt d’inflexió en l’estratègia repressiva de l’estat 
espanyol. Ambdós continuen presos, juntament amb la Presidenta del Parlament de Catalunya Carme 
Forcadell, i els membres del govern Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva,Joaquim Forn, 
Jordi Turull i Jordi Rull, sense oblidar les exiliades polítiques que aquest procés repressiu ha generat: 
Anna Gabriel, Marta Rovira, Clara Ponsatí Meritxell Serret,Antoni Comín, Lluís Puig i Carles 
Puigdemont. Més endavant, els processos oberts contra Adrià Carrasco, veí d'Esplugues de 
Llobregat, i Tamara Carrasco, veïna de Viladecans, el mes d’abril de 2018, als quals pretenien 
vincular amb els delictes de rebel·lió, sedició i integració en organització terrorista van esdevenir un 
cas paradigmàtic de la repressió estatal vers l’independentisme d’arrel popular. Cal recordar que 
malgrat les seves causes segueixen obertes, mesos després de l’operatiu es van retirar els càrrecs 
més greus. El mal, tanmateix, ja estava fet. 
 
El mateix modus operandi d’aquell dimarts 10 d’abril de 2018, quan la Guàrdia Civil va posar en 
marxa una operació contra els CDR, i Adrià Carrasco va veure’s forçat a l’exili i Tamara Carrasco fou 
detinguda, s’ha repetit el dilluns 23 de setembre de 2019. Així,Adrià i Tamara Carrasco són el clar 
precedent de l'operació d’aquest 23 de setembre de la Guàrdia Civil al Vallès i Osona. En aquesta 
ocasió, nou militants independentistes han estat detingudes acusades de voler cometre atemptats 
amb explosius. Sis d’elles a les comarca del Vallès Occidental, dues al Vallès Oriental i una d’Osona. 
De nou, l'Audiència Nacional i fa una de les seves operacions "preventives", en paraules de la pròpia 
Delegada del Govern Espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Tanmateix, el dret penal no pot ser mai 
preventiu perquè es basa en fets passats i no pas en fantasies de futur. Comen el cas de l'Adrià i 
Tamara o en casos anteriors com l’operació Dixan, l'operació Piñata, els 3 de Gràcia o l'operació 
Pandora contra moviments anarquistes, amb les detencions d'aquest setembre de 2019 estem 
davant, un altre cop, d’un muntatge policial com ho van ser, i així s’ha demostrat els altres casos 
enumerats.  
 
Així doncs, denunciem la criminalització de la dissidència, la construcció de relats ficticis i la voluntat 
d’inocular la por entre la població. Quan queden pocs dies pel segon aniversari de l’1-O i la més que 
probable publicació de les sentències del judici del Tribunal Suprem, l’Estat espanyol torna a treure’s 
la careta i mostrar la seva autèntica columna vertebral: la negació de drets. 
 
És evident que les actuals vinculacions delictives estan, de nou, lligades a una campanya d’atac i 
criminalització dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i dels seus membres, que pretén 
crear un marc per poder legitimar la repressió i posar-los al punt de mira de la persecució política per 
poder justificar, també, la persecució judicial. No hi ha hagut miraments en inventar per part de 
determinats mitjans de comunicació relats interessadament exagerats amb l'afany de criminalitzar. 
Alhora, també és evident que l’actuació policial d’aquest dilluns 23 de setembre té clars objectius 
polítics. A les portes de les sentències del judici contra els presos polítics l’operació estatal contra 



 
 

 

l’independentisme té com a objectiu fomentar la por i, amb ella, la desmobilització popular. En d’altres 
paraules, l’objectiu és esmicolar la dissidència política. 
 
Com a institució que volem –democràtica i propera als veïns i veïnes– no podem mirar cap a un altre 
costat i davant l’abús de l’Estat, de la mateixa manera que ens manifestem quan ens escanya 
econòmicament o limita l’autonomia local, també és important manifestar-nos quan es vulneren drets 
fonamentals i s’aplica la força i el poder judicial per reprimir l’adversari polític i pretén generar falsos 
relats de violència terrorista.  
 
Per totes les raons exposades, el grup municipal de la CUP-AMUNT proposem al Ple de l’Ajuntament 
de Breda l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Defensem com a forma d'acció política absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la 
desobediència civil, resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura. 
 
2. Rebutgem les actuacions policials desplegades al Vallès Occidental, Vallès Oriental i Osona.  
 
3. Exigim a la Fiscalia la llibertat immediata dels detinguts i la retirada de tots els càrrecs que, de 
manera evident, no s'ajusten a la naturalesa de les protestes ciutadanes en les que poden haver 
participat les detingudes. 
 
4. Exigim a l’Audiència Nacional que sobresegui l'expedient per la naturalesa desmesurada de les 
acusacions. 
 
5. Ens comprometem a fer costat als grups de suport que sorgeixin per fer costat ales detingudes del 
23 de setembre, així com a les seves famílies i amistats. 
 
6. Denunciem l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions 
judicials i emet judicis polítics contra activistes independentistes. 
 
7. Comunicar aquests acords als grups polítics i a la mesa del Parlament de Catalunya, al President 
de la Generalitat, al Conseller d'Interior de la Generalitat, al president del govern de l'Estat espanyol i 
als afectats i afectades. 
 
Intervencions:  
El regidor Aleix Reche presenta la Moció 
 
El regidor Juan Antonio Marín Acuña, portaveu del PSC-CP, manifesta que hi vota en contra de la 
moció atès que malgrat respectar la presumpció d’innocencia d’aquestes persones, cal dir que les 
detencions s’han fet sota una ordre judicial. Dit això també vol fer constar que el moviment 
independentista no té cap relació amb la violència i que ha hi més de dos milions de persones 
pacífiques però tampoc es pot descartar que dins aquests dos milions hi hagi algú que estigui a favor 
de mètodes violents, per tant s’ha de tenir cautela.  
 
Resultat: Aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 10 vots a 
favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep Amargant Argemí, Núria 
Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Judit Cortada 
Esteve, Aleix Reche Martí) i 1 vot en contra (Juan Antonio Marin Acuña) 
 
 
21.0.- Moció contra la Llei Aragonès. 
 
El grup municipal de la CUP-AMUNT de Breda presenta la següent moció: 
 
Els darrers anys hem vist com s’acceleraven múltiples processos de privatització dels serveis de 
titularitat pública. La submissió de les institucions públiques, com ara el conjunt dels ajuntaments, als 
objectius d’estabilitat de deute, dèficit i despesa han facilitat i potenciat múltiples procesos 
privatitzadors. La priorització de les necessitats dels mercats financers a lesnecessitats de les 
persones, amb una significativa i greucontenció de la despesa pública, o instruments legislatius com 
LRSAL que obliguen alsajuntaments a acreditar l’eficiència econòmica i la sostenibilitat financera per 
internalitzar serveis però no a la inversa, esdevenen un instrumenta filat a favor de la privatització dels 
serveis de titularitat pública. 



 
 

 

 
Això no és casualitat. Amb l’esclat de la bombolla immobiliària, moltes de les grans empreses que es 
van dedicar a especular amb l’habitatge com Sacyr oACS, van veure reduïda la seva rendibilitat i van 
trobar una suculenta Font d’ingressos en els serveis públics alhora que unes institucions disposades 
aposar la catifavermella. En d’altres paraules, la provisió de serveis públics per satisfer les necessitats 
bàsiques de les nostres vides han esdevingut un nínxol de mercat més per aquelles que fan de les 
nostres condicions de vida el seu negoci particular.  
 
Així, la privatització dels serveis públics ha afectat seriosament la qualitat de serveis tan essencials 
com la Sanitat, l’Educació, o l’atenció social entre molts d’altres. Aquests serveis que són els que han 
patit amb més virulència les retallades. No és cap casualitat que siguin serveis que en moltes 
ocasions s’ocupen de treballs de cura, d’envelliment i dependència, treballs que són necessaris pel 
desenvolupament de la vida. Aquests serveis, solen ser intensius en mà d’obra i amb plantilles 
altament feminitzades i precaritzades. 
 
En comptes de blindar aquests serveis a la titularitat, gestió i provisió pública, els successius Governs 
de la Generalitat han anat regulant la possibilitat de que aquests siguin privatitzats mitjançant 
diferents fórmules, amb iniciatives legislatives que volen posar cara amable a unes privatitzacions que 
són injustificables des d’un punt de vista del bé comú.  
 
La llei Aragonès n’és un exemple paradigmàtic. Introduir clàusules socials, ambientals o de gènere en 
la contractació administrativa, és necessari, però no serveix de res sinó aprovem prèviament 
iniciatives legislatives que blindin determinats serveis a la gestió directa. És una fal·làcia que amb la 
introducció d’aquestes clàusules s’expulsen les grans empreses i menysquan les administracions ni 
tan sols tenen capacitat fiscalitzadora sobre el compliment dels plecs de condicions administratives i 
tècniques. Enlloc de regular, aquest tipus de mesures esdevenen imprescindibles per legitimar i 
potenciar aquelles empreses que, com dèiem, fan de les nostres condicions de vida el seu negoci 
particular.  
 
Aquesta llei no només permetrà que es consolidin les privatitzacions ja existents sinó que a més en 
permetrà de noves. Estableix nous objectes d’externalització i regula com han de ser aquestes 
externalitzacions via contractació administrativa, una modalitat que comporta necessàriament 
l’obtenció d’un benefici econòmic directe o indirecte a favor de la concessionària. En cap cas la nova 
llei garantirà vides dignes.  
 
La llei del departament d’economia regula com les empreses han de fer negoci amb els nostres drets 
fomentant la desigualtat en l’accés als serveis, la competitivitat entre empreses que va directament 
lligada a la rebaixa de la qualitat del servei i la precarització de les condicions laborals de les 
treballadores.  
 
Si la intenció és apostar per uns serveis 100% públics o per una gestió comunitària sense donar 
llargues mànigues a la mercantilització dels serveis públics, una llei que reguli la contractació pública 
hauria de ser l’última prioritat. En tot cas, hauria d’anar acompanyada de mecanismes i recursos de 
control que assegurin l’efectiu exercici de les prerrogatives que atorga la legislació als poders 
adjudicadors davant de l’incompliment reiterat dels plecs de condicions per part de les empreses 
concessionàries. En cap cas ens trobem davant d’una llei que ens doti d’aquests mecanismes i 
recursos decontrol.  
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament de Breda 
l’adopciódelssegüents ACORDS: 
 
1. Rebutjar el projecte de llei de contractes de serveis a les persones.  
 
2. Defensar els serveis 100% públicscom a motor d’activació econòmica i com a única via per garantir 
drets de caràcter universal.  
 
3. Instar el Parlament de Catalunya a impulsar una iniciativa legislativa que blindi la titularitat, gestió i 
provisió de tots els serveis necessaris pel desenvolupament d’una vida digna.  
 
4. Comprometre'ns a elaborar un pla d’internalització progressiva de béns i serveis, prioritzant aquells 
que són més necessaris per cobrir els drets i les necessitats de la majoria popular i treballadora. 
 



 
 

 

5. Comprometre’ns a implementar un servei de control i seguiment de laqualitatdelsserveisgestionats 
de forma indirecta en base a determinats indicadors, entre ells, el compliment del plec de condicions–
administratives i tècniques-, contingut de l’oferta, millores etc. que van fer considerar l’oferta de la 
concessionària com la més avantatjosa. 
 
Intervencions:  
El regidor Aleix Reche presenta la Moció 
 
El regidor Andreu Pujol Mas, portaveu d’ERC, manifesta que en bona part hi estem prou d’acord atès 
que és cert, que l’administració de l’Estat ha abocat als ajuntaments a externalitzar els seus serveis 
pel fet de no permetre que assumeixin una determinada despesa; però no estem d’acord amb 
l’afirmació que aquesta llei afavoreix més externalitzacions, el que entenem que fa la llei és la 
regulació d’aquests supòsits que ja s’externalitzaven i posa unes condicions com ara haver de 
contractar unes persones amb discapacitats o que el preu no sigui allò més determinant a l’hora 
d’escollir l’empresa que ha de fer el servei, per evitar que els baixos costos vagin en perjudici de les 
condicions del treballadors. Recordar que en aquest Ajuntament hem aprovat mocions demanant que 
les empreses de serveis externalitzats paguin un sou digne als treballadors i fins i tot l’Ajuntament va 
decidir que cap sou els empleats municipals podria estar per sota dels mil euros nets, que no és cap 
sou, però això vol dir que ni havia molts que encara estaven per sota d’aquest import. El que 
persegueix la llei és que els supòsits d’externalització es regulin posant a les empreses uns topalls i 
obligant-les a complir determinades condicions.  
 
El Sr. Reche manifesta que evidentment la llei estipula les regles del joc. Per altra banda, pregunta 
quines possibilitats té l’Ajuntament per controlar els plecs i les concessionàries.  
 
L’Alcalde respon que la funció de les administracions en aquesta qüestió és controlar i fiscalitzar les 
concessions i per altra banda també cal tenir en compte que el principi d’autonomia local implica que 
l’Ajuntament sempre pot decidir sobre la gestió del servei, pot decidir externalitzar-lo o no, per tant no 
podem entendre la dita Llei Aragonès que obri una porta que no estigui oberta prèviament, per tant hi 
votarem en contra.  
 
Resultat: No aprovada. Desestimada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, per 10 vots en contra (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Eva Andrés Masó, Josep 
Amargant Argemí, Núria Marès de las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala 
Soler) i vot d’abstenció (Judit Cortada Esteve) i 2 vot favor (Aleix Reche Martí i Juan Antonio Marin 
Acuña) 
 
 
22.0.- Moció per a la no criminalització de l’independentisme 
 
El grup municipal de Junts per Catalunya-Breda presenta la següent moció: 
 
El passat dilluns 23 de setembre nou persones dun Comitè de Defensa de la República (CDR) van 
ser detingudes en una actuació de la Guàrdia Civil amb l’acusació que estaven preparant projectes 
terroristes amb objectius secessionistes. 
 
No és el primer cop que veiem operacions policials similars. L’abril del 2018, la ciutadana Tamara 
Carrasco va ser detinguda sota l’acusació de terrorisme i rebel·lió, tancada i incomunicada 48 hores, i 
confinada a no poder sortir de la seva ciutat, Viladecans, durant més d’un any, fins que finalment es 
van retirar les acusacions per la manca de proves.  
 
La ciutadania de Catalunya va poder comprovar que aquella operació policial es basava en 
acusacions infundades que només tenien l’objectiu de desacreditar els CDR. 
 
Aquestes operacions generen en els detinguts, en el seu entorn i en la ciutadania en general una gran 
angoixa i patiment. El desconeixement sobre la seva situació així com la desproporcionalitat de les 
mesures preventives que s’han decidit en el passat són font de gran desconcert i indignació. 
 
El dret de manifestació és un dret inalienable de les persones. La ciutadania catalana ha demostrat 
des de ja fa molts anys i en nombrosíssimes ocasions la seva voluntat de manifestar-se pacíficament 
en defensa dels seus legítims objectius. Les manifestacions polítiques pacifiques son un eina legítima 
de reivindicació i protesta. 



 
 

 

 
L’independentisme català ha donat un exemple al món amb les seves manifestacions i demostracions 
socials, sempre multitudinàries, escrupolosament pacífiques, cíviques i festives.  
 
La consecució d’una democràcia de qualitat és un dels motius del projecte sobiranista. Una 
democràcia on tots el drets individuals i col·lectius siguin respectats. En aquest sentit, el projecte 
sobiranista no és compatible amb cap tipus de coerció, intimidació o expressió no pacífica.  
 
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords: 
 
Primer.- Denunciar la criminalització de l’independentisme i defensar el sentit pacífic, cívic i 
democràtic de l’independentisme català. L’independentisme no és terrorisme. 
 
Segon.- Rebutjar fermament les irregularitats jurídiques i les vulneracions dels drets humans que 
s’hagin pogut donar en la detenció de nou ciutadans catalans en l’operació impulsada per l’Audiència 
Nacional i la Guàrdia Civil i defensar el dret a la presumpció d’innocència de qualsevol persona. 
 
Tercer.- Defensar el lliure exercici dels drets civils i polítics de tots els catalans i exigir la fi de la 
repressió de les persones perseguides i preses per les seves idees polítiques. 
 
Quart.- Reivindicar que la lluita per a la consecució dels legítims objectius polítics de la llibertat 
nacional per a Catalunya només pot ser democràtica i pacífica.  
 
Cinquè.- Condemnar la violència de qualsevol tipus i mostrar suport amb les persones que es 
manifesten de forma pacífica i democràtica en defensa de les seves idees. A Catalunya totes les 
idees democràtiques són i seran sempre respectades. Tothom ha de poder fer política en llibertat, 
sense coaccions i amenaces de cap tipus. 
 
Intervencions:  
La regidora Judit Cortada presenta la Moció. 
 
Resultat: Aprovat per 11 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac Manresa Molins, 
Eva Andrés Masó, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit 
Cortada Esteve, Nuria Mares De Las Heras, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) 
 
 
23.0.- Assumptes urgents 
No s’escau 
 
 
24.0.- Precs i preguntes 
L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores. 
 
El regidor Aleix Reche Martí, portaveu de la CUP-Amunt pregunta què ha passat a la font de Can 
Ratica? 
 
L’Alcalde respon que es tracta d’una discussió sobre la naturalesa del camí i la seva titularitat. 
D’entrada sembla ser que el camí és privat però dona servei a una font que pel pas dels anys la font 
es considera de domini públic per tant estem en aquelles discrepàncies de si s’ha de garantir l’accés 
rodat o no, és a dir, tenim clar que l’accés a peu s’ha de garantir si o si, però no acabem de tenir clar 
a nivell jurídic si la propietat pot posar o no cadena. Cal dir que a l’inventari de bens municipal, aquell 
camí no hi surt, i per tant aquí tenim la primera disjuntiva alhora de posar-nos durs en aquest tema. 
Estem en converses amb la propietat perquè ens havien entrat queixes per escrit de gent que havia 
anat tota la vida a buscar aigua a la font i que els nous llogaters de Can Martí Escarré els havien fet 
fora de males maneres. La propietat ho nega tot, i diu que és el contrari, que són els usuaris de la font 
que invadeixen terrenys privats. Estem intentant dirimir si la cadena hi és o no. 
 
El Sr. Reche manifesta que la cadena està situada a peu de carretera i s’hauria de negociar, com a 
mínim, que es col.loqui a un altre lloc.  
 
El Sr. Reche pregunta si l’Ajuntament té intenció d’utilitzar gots reutilitzables a les festes. 
 



 
 

 

La regidora Núria Marés manifesta que efectivament està previst.  
 
El Sr. Reche pregunta per l’incendi de Can Batlle i si hi ha previst fer alguna reforma de l’edifici.  
 
L’Alcalde manifesta que l’Ajuntament té un projecte de consolidació estructural per un import de 
230.000 euros que en el seu dia ja es va presentar a un FEDER i després el 2010 es va presentar al 
PUOSC, i que mai es va acabar d’executar. Ara s’ha presentat a una convocatòria de subvencions 
que va sortir per rehabilitació d’edificis amb valor històric i d’interès local i si ens la donen, es podrà 
fer una teulada nova i arranjar i sanejar l’edificació per fora. Cal dir que si no arriba la subvenció 
caldrà igualment destinar-hi fos propis atès que cal arranjar aquesta edificació que està molt 
deteriorada.  
 
La regidora Judit Cortada Esteve, portaveu de JxCat-Breda, pregunta per l’obra del carril bici i si hi ha 
alguna novetat respecte el termini. 
 
L’Alcalde respon que la previsió és que s’acabi a finals d’any atès que la part constructiva més 
complexe ja s’ha fet i no haurien de sortir més problemes tècnics. Un cop acabada l’obra restarà 
signar el conveni amb l’Ajuntament que en regularà la cessió a favor de l’Ajuntament.  
 
El regidor Sr. Reche pregunta si la fibra òptica ja està instal.lada a través del carril bici. 
 
L’Alcalde manifesta que es deixarà el tub per passar el cable de la fibra però finalment parlant amb 
l’empresa que ha fet el desplegament de la fibra a Breda, sembla que l’acabaran desplegant a través 
de Sant Llop i no pas a través del carril bici.  
 
El regidor Juan Antonio Marín, portaveu del PSC-CP, pregunta per la desviació pressupostaria del 
projecte. 
 
L’Alcalde manifesta que només té constància de les converses inicials que parlaven d’una desviació a 
l’alça de més del 20% que ha d’aprovar el Consell d’Administració d’Infraestructures de la Generalitat.  
 
El regidor Sr. Marín pregunta si l’Ajuntament ha fet gestions per adherir-se al bitllet integrat de 
Rodalies de Girona.  
 
L’Alcalde explica que a finals d’abril o principis de maig va tenir una reunió amb el director dels 
Serveis Territorials, Sr. Pere Saló, i el Director d’ATM Girona i en principi eren reticents a poder 
admetre Breda perquè quedem molt apartats, però davant la nostra insistència i el fet que Arbucies i 
Sant Hilari en forman part, ens varen dir que podrien estudiar la proposta si entraven més municipis a 
part de Breda, en concret Riells i Viabrea i Hostalric. Si fos així ho plantejarien al Consell 
d’Administració per tal que ho aprovin. En aquests moments estem en converses amb aquests 
municipis per acordar la integració a l’ATM. En qualsevol cas l’Ajuntament ja ho té previst en el 
pressupost de l’any 2020, el cost és de 10.600 euros/any, però val la pena atès que un usuari que 
vulgui anar a Girona amb autobús ara paga uns 7 euros llargs i amb la integració a l’ATM passarà a 
pagar menys de tres euros.  
 
El regidor Sr. Marín manifesta la queixa que l’Oficina de Correus tanqui els dissabtes dels mesos 
d’agost i setembre, atès que és un greuge per la gent que treballa.  
 
Seguidament el Sr. Marín també exposa la queixa que ha rebut dels organitzadors d’un sopar de barri 
als quals se’ls va denegar el permís per fer foc. Explica que la gent es va molestar atès que el permís 
s’atorga per actes de la festa Major i en canvi per sopar populars no, quan el perill és el mateix.  
 
L’Alcalde respon que els Rurals controlen tots els focs i excepcionalment els deixen fer a l’Ajuntament 
quan es tracta de festes locals, perquè és tradició de tota la vida i en el fons perquè és l’Ajuntament, 
però són molt restrictius amb la resta.  
 
El Sr. Marín pregunta si s’ha demanat permís per tapiar un edifici que és de la Caixa al carrer Sant 
Iscle.  
 
L’Alcalde respon que el tema de tapiar portes i finestres és un tema controvertit perquè tapiar 
significar invalidar la funció d’habitatge que ha de tenir l’edifici, i per tant impedeixes que algú hi pugui 
viure, però això hi ha part de la doctrina que entén que no es pot donar una llicència per tapiar atès 



 
 

 

que es deixa sense condicions d’habitabilitat. En aquest cas concret, ens ho varen mig consultar i els 
hi varem dir que fessin i que acabaríem d’estudiar com ha s’ha de fer atès que és un problema que es 
repeteix en molts altres llocs.  
 
El Sr. Marín demana que se’ls requereixi que ho facin d’alguna altra forma o que ho deixin amb un 
altre aspecte atès que és al mig del poble, en un carrer molt concorregut, i dona molt mala imatge.  
 
Finalment el Sr. Marín demana gravar amb un recàrrec l’IBI a les empreses que tenen habitatges 
desocupats.  
 
L’Alcalde manifesta que el Decret d’habitatge que permet aplicar aquest recàrrec determina quins 
municipis el poden aplicar i quins no, i per poder-ho fer cal acreditar tenir una forta demanda en 
habitatge de lloguer, i això bàsicament ho compleixen els municipis de l’area metropolitana de 
Barcelona, però Breda no.  
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 
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