
 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DEL DIA 5 D´OCTUBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2020000005  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 5 d´octubre de 2020 
Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 23:00 h 
Lloc: Espai Jove 
 
Hi assisteixen:  
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Eva Andrés Masó, 2n Tinent Alcalde   (ERC– AM) (s’incorpora un cop iniciada la sessió) 
Josep Amargant Argemí, 3r Tinent Alcalde  (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 
 
Excusa la seva assistència 
Núria Marès de las Heras, Regidora   (ERC– AM) 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Un cop el secretari-interventor interí ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
L’Alcalde explica que s’ha convocat el Ple a la sala de l’Espai Jove per les condicions actuals de 
pandèmia que obliguen a que mantinguem les distancies de seguretat entre persones, cosa que no 
es pot garantir a la sala de Plens perquè és més petita i no es poden respectar les distancies.  
 
1.0.- Aprovació de l'acta anterior 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, en 27 de 
juliol de 2020, d’acord amb el que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el TRLMRLC.  
 
Resultat: l’acta és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
2.0.- Donar compte de les resolucions adoptades, per la Junta de Govern Local, des de l'última 
sessió ordinària 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control 
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que 
estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dona compte succinta al 
Ple de les resolucions que s’han adoptat des de l’última sessió ordinària plenària, i es relacionen a 
continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades: 
 
EXPEDIENT CONCEPTE DATA 

1046-000028-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000028 20/07/2020 

1046-000029-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000029 27/07/2020 

1046-000030-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000030 03/08/2020 

1046-000031-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000031 10/08/2020 

1046-000032-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000032 17/08/2020 

1046-000033-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000033 24/08/2020 

1046-000034-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000034 31/08/2020 

1046-000035-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000035 07/09/2020 



 

 

1046-000036-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000036 14/09/2020 

1046-000037-2020 JUNTA DE GOVERN JGL2020000037 21/09/2020 

 
El Ple es dona per assabentat. 
 
3.0.- Donar compte de les resolucions adoptades, per l’Alcaldia, des de l'última sessió 
ordinària 
 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control 
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que 
estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dona compte succinta al 
Ple de les Resolucions que ha adoptat des de l’última sessió ordinària plenària, i es relació nen a 
continuació els decrets que han estat dictats en els períodes compresos entre el 27 de juliol i el 2 
d’octubre de 2020: 
 

Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2020DECR000590  2398-000002-2020 27/07/2020 Aprovació inicial memòria  

2020DECR000591  2436-000001-2020 27/07/2020 Llicencia urbanística 

2020DECR000592  1599-000063-2020 27/07/2020 Atorgar sala Espai Jove  

2020DECR000593  1431-000048-2020 27/07/2020 Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Cultura 

2020DECR000594  1403-000053-2020 28/07/2020 Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Cultura 

2020DECR000595  1025-000007-2020 28/07/2020 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de 
govern del mes de juliol de 2020 

2020DECR000596  2860-000012-2020 28/07/2020 Concessió targeta aparcament discapacitat Romo                                                                                                                                                                                                   

2020DECR000597  2318-000002-2020 28/07/2020 Tramesa Certificat numeració                                                                                                                                                                                                            

2020DECR000598  9997-000003-2020 29/07/2020 Convocatòria del Consell municipal de patrimoni arquitectònic 

2020DECR000599  2911-000007-2020 29/07/2020 Alta nínxol 226A                                                                                                                                                                                                                      

2020DECR000600  2759-000001-2020 29/07/2020 Suspensió de la fira d'atraccions els dies de la Festa Major 2020 

2020DECR000601  1046-000030-2020 29/07/2020 Ordre del dia                                                                                                                                       

2020DECR000602  2442-000004-2018 30/07/2020 Quarta multa coercitiva  

2020DECR000603  1677-000022-2020 30/07/2020 Aprovació de les factures fase O 

2020DECR000604  1677-000022-2020 30/07/2020 Aprovació de les factures fase A-D-O 

2020DECR000605  2410-000031-2020 30/07/2020 Primera ocupació                                                                                                                                                                                                                       

2020DECR000606  1592-000002-2020 30/07/2020 Pagament lloguer sala gran del Cercle Bredenc 

2020DECR000607  2436-000010-2019 30/07/2020 Retorn aval obres  

2020DECR000608  1677-000023-2020 30/07/2020 Aprovació de les factures fase O-P 

2020DECR000609  2759-000001-2020 03/08/2020 Suspensió de les activitats d'oci nocturn de la Festa Major 2020 

2020DECR000610  2005-000008-2020 04/08/2020 Aprovar rebuts de l’escola bressol del mes de juliol 

2020DECR000611  1458-000003-2020 04/08/2020 Resultats finals 

2020DECR000612  2334-000044-2020 04/08/2020 Ocupació via pública                                                                                                                                                                                                                          

2020DECR000613  1046-000031-2020 05/08/2020 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                                

2020DECR000614  2349-000009-2020 05/08/2020 Alta gual 433 Av Verge Montserrat 20 E                                                                                                                                                                                                        

2020DECR000615  2244-000028-2020 05/08/2020 
Aprovar el conveni específic de subvenció nominativa a la Colla 
Sardanista per l'Aplec de Breda, pels anys 2020 - 2022 

2020DECR000616  3043-000005-2020 05/08/2020 Llicencia urbanística  

2020DECR000617  3043-000004-2020 05/08/2020 Requeriment documentació 

2020DECR000618  1507-000004-2020 05/08/2020 Concessió bestreta a un treballador 

2020DECR000619  3043-000006-2020 05/08/2020 Requeriment documentació 

2020DECR000620  2573-000001-2020 05/08/2020 Modificació activitat 

2020DECR000621  2433-000001-2020 05/08/2020 Tramesa certificat 

2020DECR000622  2436-000013-2020 05/08/2020 Requeriment documentació 

2020DECR000623  1599-000065-2020 06/08/2020 Atorgar SP Centre Cívic 18 agost                                                                                                                                                                                                        

2020DECR000624  1677-000021-2020 06/08/2020 Pagaments de factures 

2020DECR000625  2410-000026-2020 06/08/2020 Primera ocupació                                                                                                                                                                 

2020DECR000626  1013-000002-2020 06/08/2020 Nomenament d'Alcalde/essa accidental i delegació de funcions 

2020DECR000627  2436-000014-2020 06/08/2020 Llicència urbanística 

2020DECR000628  1599-000066-2020 06/08/2020 Sala Espai Jove i material 9 agost  

2020DECR000629  2410-000044-2020 06/08/2020 Comunicació urbanística  

2020DECR000630  1658-000002-2020 07/08/2020 Aprovar acta d'arqueig rectificativa bestreta caixa fixe 

2020DECR000631  1677-000025-2020 07/08/2020 Aprovació de les factures fase O 

2020DECR000632  1677-000025-2020 07/08/2020 Aprovació de les factures fase A-D-O 

2020DECR000633  2575-000005-2020 07/08/2020 Canvi titularitat activitat                                                                                                                             

2020DECR000634  2575-000004-2020 07/08/2020 Canvi titularitat activitat restaurant                                                                                                                                                                                                         

2020DECR000635  2005-000010-2020 10/08/2020 
Aprovació dels càrrecs del juny del 2020 del servei de Gestió 
tributària i cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2020DECR000636  2126-000014-2020 10/08/2020 
Aprovació liquidació del mes de juny del servei de Gestió tributària i 
cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2020DECR000637  2226-000003-2020 10/08/2020 
Aprovació baixes de juny del servei de Gestió tributària i cadastral del 
Consell comarcal de la Selva 

2020DECR000638  2005-000009-2020 11/08/2020 Aprovar rebuts matrícules curs 2020-2021 de l’Escola Bressol 

2020DECR000639  1403-000054-2020 11/08/2020 Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Cultura 

2020DECR000640  2532-000002-2020 12/08/2020 Alta gos potencialment perillós  



 

 

2020DECR000641  1046-000032-2020 12/08/2020 Ordre del dia 

2020DECR000642  2532-000001-2020 13/08/2020 Gos potencialment perillós  

2020DECR000643  2349-000010-2020 13/08/2020 Alta placa gual 434 Francesc Sagrera 18                                                                                                                                                                                           

2020DECR000644  2058-000007-2018 14/08/2020 Vint-i-sisena quota                                                                                                                                                                                                                           

2020DECR000645  2058-000016-2018 14/08/2020 Vint-i-setena quota 

2020DECR000646  2058-000019-2018 14/08/2020 Vint-i-setena quota 

2020DECR000647  2334-000003-2020 14/08/2020 
Concessió de llicència per ocupació de via pública temporal amb una 
xurreria els dies de Festa Major 2020 

2020DECR000648  2334-000028-2020 14/08/2020 
Concessió de llicència per ocupació de via pública temporal amb una 
creperia els dies de Festa Major 2020 

2020DECR000649  2349-000011-2020 17/08/2020 Canvi placa gual 163 per 435  

2020DECR000650  2126-000017-2020 17/08/2020 
Aprovar la liquidació de la taxa d'ocupació de via pública d'instal·lació 
d'una creperia 

2020DECR000651  2126-000016-2020 17/08/2020 
Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de via pública d’instal·lació 
d’una xurreria 

2020DECR000652  1861-000085-2020 17/08/2020 Liquidació taxa celebració matrimoni civil  

2020DECR000653  1046-000033-2020 19/08/2020 Ordre del dia 

2020DECR000654  2664-000234-2020 19/08/2020 Baixa padró inscripció indeguda  

2020DECR000655  1599-000074-2020 19/08/2020 Atorgar S1 C Cívic 28 agost                                                                                                                                                                                                                      

2020DECR000656  2349-000012-2020 20/08/2020 Canvi placa gual 283 deteriorada per 436 nova                                                                                                                                                                                              

2020DECR000657  2749-000002-2020 20/08/2020 
Sol·licitar l'adhesió al Programa.cat i nomenament d'administrador 
municipal 

2020DECR000658  2664-000236-2020 21/08/2020 Baixa padró inscripció indeguda                                                                                                                                                                        

2020DECR000659  2664-000237-2020 21/08/2020 Baixa ofici padró inscripció indeguda                                                                                                                                                                         

2020DECR000660  2334-000045-2020 24/08/2020 Ús poliesportiu piscina material municipal                                                                                                                                                                               

2020DECR000661  2334-000045-2020 24/08/2020 Permís pas ultra bike 2020                                                                                                                                                                         

2020DECR000662  1861-000088-2020 24/08/2020 Delegació celebració matrimoni civil                                                                                                                                                                          

2020DECR000663  1861-000088-2020 24/08/2020 Liquidació taxa MC regidor                                                                                                                                                                      

2020DECR000664  2349-000013-2020 24/08/2020 Alta placa gual 437 St. Francesc 41                                                                                                                                                                                    

2020DECR000665  1599-000075-2020 24/08/2020 Atorgar sala Espai Jove                                                                                                                                                                    

2020DECR000666  2911-000008-2020 26/08/2020 Canvi titularitat nínxol 498  

2020DECR000667  1523-000009-2020 27/08/2020 Reconeixement d’un nou trienni a favor de J.J.P. 

2020DECR000668  1046-000034-2020 27/08/2020 Ordre del dia  

2020DECR000669  1512-000010-2020 27/08/2020 Aprovació de les nòmines dels treballadors del mes d'agost 

2020DECR000670  1403-000024-2020 27/08/2020 
Inici expedient de resolució d'un contracte de servei d'actuació 
musical per motius de la crisi COVID-19 

2020DECR000671  1403-000018-2020 27/08/2020 
Inici de l'expedient de resolució d'un contracte administratiu 
d'actuació musical per motius de crisi sanitària COVID19 

2020DECR000672  1677-000026-2020 27/08/2020 Aprovació de les factures fase O-P 

2020DECR000673  1470-000006-2020 28/08/2020 
Aprovar la convocatòria, amb caràcter d’urgència del procediment de 
selecció per concurs de mèrits del lloc de treball d'Educadora de 
l'Escola Bressol 

2020DECR000674  1470-000005-2020 28/08/2020 Contractació de personal laboral per cobrir vacances 

2020DECR000675  1357-000004-2020 28/08/2020 
Decret sobre tramesa de denuncia al Consell Comarcal de la Selva 
per la tramitació d'un expedient sancionador 

2020DECR000676  1677-000024-2020 28/08/2020 Aprovació de les factures fase O 

2020DECR000677  1677-000024-2020 28/08/2020 Aprovació de les factures fase A-D-O 

2020DECR000678  2664-000053-2020 31/08/2020 Baixa definitiva padró habitants                                                                                                                                                                       

2020DECR000679  2664-000093-2020 31/08/2020 Baixa definitiva padró d'habitants                                                                                                                                                                       

2020DECR000680  2664-000306-2019 31/08/2020 Baixa definitiva padró habitants                                                                                                                                                                       

2020DECR000681  1403-000027-2020 01/09/2020 Inici de l'expedient de rescissió del contracte 

2020DECR000682  2313-000006-2020 01/09/2020 Tramesa certificat                                                                                                                                                                                                                             

2020DECR000683  2759-000001-2020 01/09/2020 
Decret sobre suspensió definitiva dels actes de la Festa Major per 
causa de la pandèmia Covid19 

2020DECR000684  1025-000008-2020 01/09/2020 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de 
govern del mes d'agost de 2020 

2020DECR000685  2442-000004-2019 02/09/2020 Arxiu expedient  

2020DECR000686  1604-000003-2020 02/09/2020 Mod data sinistre oficines                                                                                                                                                                                                                     

2020DECR000687  2226-000004-2020 02/09/2020 
Aprovació baixes de juliol del servei de Gestió tributària i cadastral 
del Consell comarcal de la Selva 

2020DECR000688  2309-000002-2020 02/09/2020 Tramesa certificat urbanístic                                                                                                                                                                                                                

2020DECR000689  2005-000011-2020 02/09/2020 
Aprovació dels càrrecs del juliol del 2020 del servei de Gestió 
tributària i cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2020DECR000690  1446-000003-2020 02/09/2020 Decret inici exp. revocació contracte 

2020DECR000691  1861-000091-2020 03/09/2020 Liquidació taxa celebració matrimoni civil  

2020DECR000692  1677-000025-2020 03/09/2020 Pagament de factures 

2020DECR000693  1403-000056-2020 03/09/2020 Resolució d'un contracte de serveis 

2020DECR000694  1403-000058-2020 03/09/2020 Resolució d'un contracte de serveis 

2020DECR000695  1403-000060-2020 03/09/2020 Resolució d'un contracte administratiu de serveis 

2020DECR000696  1403-000061-2020 03/09/2020 Resolució d'un contracte de serveis 

2020DECR000697  1403-000062-2020 03/09/2020 Resolució d'un contracte de serveis 

2020DECR000698  1403-000063-2020 03/09/2020 Resolució d'un contracte de serveis 

2020DECR000699  1403-000064-2020 03/09/2020 Resolució d'un contracte de serveis 

2020DECR000700  1046-000035-2020 03/09/2020 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                                

2020DECR000701  1861-000092-2020 03/09/2020 Liquidació de taxa per expedició de documents administratius                                                                                                                                                                                  

2020DECR000702  1362-000001-2020 03/09/2020 Decret sobre inici expedient de responsabilitat patrimonial simplificat 



 

 

2020DECR000703  1677-000030-2020 06/09/2020 Pagament de lloguers i convenis 

2020DECR000704  1599-000078-2020 06/09/2020 Atorgar llic. ús privatiu equip públic  

2020DECR000705  1507-000005-2020 09/09/2020 Concessió bestreta a un treballador 

2020DECR000706  1046-000036-2020 09/09/2020 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                                   

2020DECR000707  2436-000013-2020 10/09/2020 Llicència urbanística                                                                                                                                                                                                                       

2020DECR000708  1861-000094-2020 15/09/2020 Liquidació taxa exp. doc administratius  

2020DECR000709  1046-000037-2020 16/09/2020 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                                   

2020DECR000710  1599-000080-2020 16/09/2020 Atorgar llic. ús privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                        

2020DECR000711  1599-000079-2020 16/09/2020 Modificació llic. ús privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                     

2020DECR000712  1657-000018-2020 17/09/2020 Ordenació de pagament 

2020DECR000713  1657-000020-2020 17/09/2020 Ordenació de pagament 

2020DECR000714  1512-000011-2020 17/09/2020 Pagament nòmines i liquidacions de l'11 de setembre 

2020DECR000715  1677-000024-2020 17/09/2020 Pagament factures d'agost 

2020DECR000716  1677-000030-2020 17/09/2020 Pagament de factures 

2020DECR000717  1458-000008-2020 18/09/2020 
Decret que aprova iniciar l'expedient de selecció amb caràcter 
d'urgència de personal de neteja del camp de futbol. 

2020DECR000718  2911-000009-2020 18/09/2020 Alta nínxol revertit 86B                                                                                                                                                                                                   

2020DECR000719  2500-000002-2020 18/09/2020 Declaració residu vehicle abandonat                                                                                                                                                                                                

2020DECR000720  2349-000014-2020 18/09/2020 Alta placa gual 438 pl. Dr. Rovira 19                                                                                                                                                                                        

2020DECR000721  1677-000028-2020 18/09/2020 Aprovació de les factures fase O 

2020DECR000722  1677-000028-2020 18/09/2020 Aprovació de les factures fase A-D-O 

2020DECR000723  2622-000006-2020 21/09/2020 
Autorització per a l'exercici de la venda ambulant en el mercat 
municipal 

2020DECR000724  2126-000016-2020 22/09/2020 Revocar una liquidació de taxa per ocupació de via pública temporal 

2020DECR000725  3011-000001-2019 22/09/2020 
Modificació del tribunal qualificador per a la provisió de lloc de treball 
de tècnic mig de biblioteca, gestió documental i arxiu 

2020DECR000726  2126-000017-2020 22/09/2020 Revocar una liquidació de taxa per ocupació de via pública temporal 

2020DECR000727  1523-000011-2020 22/09/2020 Reconeixement d’un trienni a favor de GGM 

2020DECR000728  1052-000006-2020 23/09/2020 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                                   

2020DECR000729  1470-000007-2020 23/09/2020 
Aprovar la contractació amb caràcter d’urgència del procediment de 
selecció per concurs de mèrits del lloc de treball d’operari de serveis 
de neteja viària. 

2020DECR000730  1523-000010-2020 23/09/2020 Aprovació trienni FUNC INC MGH 

2020DECR000731  1046-000038-2020 23/09/2020 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                                   

2020DECR000732  1512-000011-2020 23/09/2020 Aprovació desplaçaments treballadors 

2020DECR000733  1512-000011-2020 23/09/2020 Aprovació de les nòmines de setembre 

2020DECR000734  1657-000019-2020 24/09/2020 Aprovació factures subministrament elèctric mes de juliol 

2020DECR000735  1464-000001-2020 24/09/2020 Decret sobre aprovació bases i convocatòria amb caràcter d'urgència 

2020DECR000736  1472-000001-2020 24/09/2020 
Decret sobre assignació de les funcions de tresoreria al secretari-
interventor 

2020DECR000737  1657-000022-2020 24/09/2020 Aprovació factures Endesa mes d'agost 

2020DECR000738  3003-000002-2020 25/09/2020 
Decret sobre autorització de serveis extraordinaris a la funcionaria 
RGT 

2020DECR000739  1619-000004-2020 25/09/2020 Aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost 

2020DECR000740  2990-000001-2020 28/09/2020 Cessament funcionari interí 

2020DECR000741  2990-000001-2020 28/09/2020 Rectificació d'error Decret 2020DECR000740 

2020DECR000742  3011-000001-2019 28/09/2020 Nomenar tècnic mig i aprovar i disposar augment de retribució 

2020DECR000743  1775-000020-2020 28/09/2020 Baixa gual 231 i devol. proporc. taxa  

2020DECR000744  2058-000019-2018 29/09/2020 Vint-i-vuitena i ultima quota  

2020DECR000745  1627-000009-2020 29/09/2020 Modificació de crèdit núm. 9/2020 per generació de crèdit 

2020DECR000746  2058-000016-2018 29/09/2020 Vint-i-vuitena i ultima quota                                                                                                                                                                                                                  

2020DECR000747  2058-000007-2018 29/09/2020 Vint-i-setena quota                                                                                                                                                                                                                               

2020DECR000748  1741-000004-2020 29/09/2020 Retorn aval obres  

2020DECR000749  1458-000008-2020 29/09/2020 
Aprovar la contractació amb caràcter d’urgència del procediment de 
selecció per concurs de mèrits del lloc de treball d’operari de neteja - 
conserge de les instal·lacions del Camp de Futbol 

2020DECR000750  1025-000009-2020 29/09/2020 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de 
govern del mes de setembre de 2020 

2020DECR000751  2313-000007-2020 29/09/2020 Tramesa certificat                                                                                                                                                                                                                              

2020DECR000752  1677-000029-2020 30/09/2020 Aprovació de les factures fase O 

2020DECR000753  1677-000029-2020 30/09/2020 Aprovació de les factures fase A-D-O 

2020DECR000754  2860-000013-2020 30/09/2020 Concessió targeta aparcament discapacitats                                                                                                                                                                                                     

2020DECR000755  1046-000039-2020 30/09/2020 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                                   

2020DECR000756  3043-000007-2020 30/09/2020 Llicència urbanística  

2020DECR000757  1458-000008-2020 30/09/2020 Sobre rectificació d’un error material 

2020DECR000758  2664-000166-2020 30/09/2020 Baixa caducitat inscripció padronal  

2020DECR000759  2664-000199-2020 30/09/2020 Caducitat inscripció padronal  

2020DECR000760  2664-000200-2020 30/09/2020 Baixa caducitat inscripció padronal  

2020DECR000761  2005-000012-2020 30/09/2020 Aprovar rebuts de l’escola bressol del mes de setembre de 2020 

2020DECR000762  1032-000005-2020 30/09/2020 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                                   

2020DECR000763  2664-000201-2020 30/09/2020 Baixa caducitat inscripció padronal  

2020DECR000764  1403-000063-2020 30/09/2020 Decret sobre resolució definitiva d'un contracte de serveis. 

2020DECR000765  2664-000209-2020 01/10/2020 Baixa ofici padró habitants  

2020DECR000766  2664-000254-2020 01/10/2020 Baixa ofici padró habitants  

2020DECR000767  2664-000253-2020 01/10/2020 Baixa ofici padró habitants  

2020DECR000768  1032-000005-2020 01/10/2020 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

2020DECR000769  2664-000204-2020 01/10/2020 Caducitat inscripció padronal  

2020DECR000770  1403-000063-2020 02/10/2020 Ordenació de pagament d'una indemnització 

2020DECR000771  3011-000001-2019 02/10/2020 Pagament indemnitzacions tribunal 

2020DECR000772  1657-000021-2020 02/10/2020 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL280920 

 
El Ple es dona per assabentat 
 
4.0.- Donar compte de la informació del segon trimestre de l'execució del Pressupost al MINHA 
 
Antecedents 
De conformitat amb l'establert en l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el previst al Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol, referent al càlcul del Període Mitjà de Pagament de les Entitats Locals, s’ha 
de comunicar al Ministeri d'Hisenda (d'ara endavant MINH), abans de l'últim dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l'any.  
 
De conformitat amb l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2105/2012, els tres primers trimestres de cada any, 
les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants QUEDEN EXCLOSES del 
compliment de l'obligació de SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L'EXECUCIÓ 
DELS SEUS PRESSUPOSTOS. Així, les Entitats Locals de població no superior a 5.000 habitants 
SOLAMENT hauran de remetre les actualitzacions del seu Pla de Tresoreria i detall de les operacions 
de deute viu. 
 
Vist l’informe del Secretari Interventor. 
 
Legislació aplicable: 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per fer front al COVID-19. 
Es dona compte al Ple 
 
Primer. S’ha tramès la informació corresponent al segon trimestre de l’exercici 2020 al MINH: 

 Calendari i Pressupost de Tresoreria 

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

 Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys. 

 Informe del compliment de l'objectiu estabilitat financera (deute públic). 

 Se’ls informa que encara no tenim calculades totes les despeses i ingressos ocasionats pels 
efectes del COVID-19, corresponent al reforç en les obligacions de subministrament 
d’informació econòmica i financera, que s’han de reflectir als formularis dels annexos I i II.  

 
El Ple es dona per assabentat 
 
5.0.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2020-2021 
 
Es dona compte al Ple de la corporació el següent Decret d’Alcaldia:  
 
Antecedents 
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, de Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en el seu article 15 l'obligació de remetre 
informació sobre les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, recollides en 
l'article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, contenint tota la informació necessària d'acord amb la 
normativa europea. 
 
La remissió, d'acord amb l'article 5 de l'Ordre HAP / 2105/2012, s'ha d'efectuar per mitjans electrònics 
i mitjançant signatura electrònica a través de el sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques (MINHAP) habiliti a l'efecte. 
 



 

 

Vist que aquesta Alcaldia ha formulat una proposta de línies fonamentals per a l’exercici 2021 en 
base a les competències reconegudes a l'article 168.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
 
Legislació Aplicable 
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, de Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
Resolc, 
 
Primer.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost 2020-2021 que ha de servir de base per a 
l'elaboració del pressupost de l'exercici 2021. 
 

Ingressos/Despeses Any 2020 
% taxa Variació 
2021/2020 

Any 2021 

Ingressos 3.750.000,00 -8,38 3.435.600,00 

Corrents 3.380.000,00 -1,91 3.315.600,00 

Capital 70.000,00 71,43 120.000,00 

Financers 300.000,00 -100 0 

Despeses 3.628.464,60 -5,32 3.435.600,00 

Corrents 2.970.122,54 2,52 3.045.060,00 

Capital 437.472,73 -55,25 195.756,26 

Financeres 220.869,33 -11,81 194.783,74 

Saldo operacions no 
financeres 42.404,73   194.783,74 

Ajustaments per al càlcul de cap. 
o neces. Financ. SEC95 48.770,10   50.000,00 

Capacitat o necessitat de 
finançament 91.174,83   244.783,74 

Deute viu a 31/12 762.187,44 -25,56 567.403,70 

A curt termini 0 0 0 

A llarg termini 762.187,44 -25,56 567.403,70 

Rati Deute viu/Ingressos 
corrents 0,23 -26,09 0,17 

 
 

Passius 
contingents 
(2) 

Any 2020 (Estimació de les 
Obligacions Reconegudes Netes) 

Taxa 
variació 

Any 2021 (Estimació dels Crèdits 
Inicials) 

No 
inclosos 
en 
pressupost 

Inclosos 
en 
pressupost Total 

  
  
  

No inclosos 
en 
pressupost 

Inclosos en 
pressupost  Total 

Avals 
concedits 0 0 0 0 0 0 0 

Préstecs 
morosos 0 0 0 0 0 0 0 

Garanties 0 0 0 0 0 0 0 

Per 
sentències o 
expropiacions 19.593,41 0 19.593,41 -100 0 0 0 

Altres 8.043,54 0 8.043,54 -100 0 0 0 

TOTAL 27.636,95 0 27.636,95 -100 0 0 0 

 
Segon.-  Remetre les Línies Fonamentals del Pressupost 2020-2021 al Ministeri d'Hisenda i Funció 
Pública pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte (aplicació Autoriza) 
 
Tercer.- Donar compte al proper Ple de la Corporació. 
 
Es fa constar que en data 23 de setembre de 2020 i registre número 2020-00644756-E, s ’ha tramès 
les línies fonamentals del pressupost 2020-2021 a través de l’aplicació electrònica Autoriza. 
 



 

 

L’Alcalde explica que la tendència i les previsions del 2021 és una caiguda dels ingressos i s’espera 
que l’Estat flexibilitzi les mesures de control permetent utilitzar el romanent de tresoreria. 
 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
6.0.- Modificació de crèdit Exp. 7/2020 mitjançant crèdit extraordinari 
 
Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 29 de setembre de 2020, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 7/2020 de crèdit extraordinari, atès que determinades despeses 
no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les. 
 
Es creen dues noves partides pressupostàries donant resposta a la necessitat de contemplar dues 
inversions no contemplades en pressupost inicial i que per circumstàncies diverses a dia d’avui són 
possibles de realitzar. Es preveu la instal·lació d’una estació meteorològica plenament homologada i 
digitalitzada al terrat del Centre Cívic 1 d’octubre per tal de poder recopilar de manera fidedigna els 
esdeveniments meteorològics que puguin ocórrer a la nostra vila i així poder ajudar els vilatans amb 
l’emissió d’informes meteorològics provinents d’una estació homologada i acceptable per les 
companyies asseguradores.  
 
Per altra, es considera oportuna la instal·lació d’un equip de so al pavelló per sonoritzar l’equipament, 
degut a la seva activitat i a la necessitat imperiosa d’aquesta prestació.  
 
Es contempla disposar de 5.300 euros de la partida de la Festa Major, suspesa pel covid-19; i 5.700 
euros provinents de partides de maquinària, instal·lacions tècniques i subministraments de la zona 
esportiva.  
 
A l’expedient hi consta l’informe de control permanent de secretaria-intervenció, i l’informe sobre la 
capacitat de finançament de la corporació.  
 
Fonaments de Dret 
Article 170.2 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals. 
Articles 35, 36 del Reial decret 500/1990. 
Bases 8 i 59 de les bases d’execució del pressupost 2020. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 7/2020 de crèdit extraordinari del pressupost de despeses, 
amb el següent detall: 
 

Altes pressupost de despeses 

Grup Econ. Denominació 
Crédit 
inicial 

Modif.cdt. 
7/2020 CE 

Crèdits totals 
consignats 

135 62300 Estació meteorològica 0,00 5.300,00 5.300,00 

342 62301 Equip de so pel Pavelló Poliesportiu 0,00 5.700,00 5.700,00 

    TOTAL ALTES  11.000,00   

Finançament 

Baixes pressupost de despeses 

Grup Econ. Denominació 
Crédit 
inicial 

Modif.cdt. 
7/2020 CE 

Crèdits totals 
consignats 

338 2260905 Festa Major 60.000,00 -5.300,00 54.700,00 

342 62300 Maquinària instal.tecniques: pavelló 21.200,00 -5.200,00 16.000,00 

342 2210001 
Subministrament electricitat Camp 
Futbol 12.000,00 -500,00 11.500,00 

    TOTAL BAIXES  -11.000,00   

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-



 

 

se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 
acord plenari. 
 
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 
BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions. 
 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, pregunta si les dades de  l’estació 
meteorològica es podran consultar. 
 
El regidor Sr. Sam Torres respon que les dades estaran penjades a través de la web de l’Ajuntament 
per tant seran públiques. 
 
Votacions: Aprovat per unanimitat 9 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac 
Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit 
Cortada Esteve, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) 
 
 
7.0.- Modificació de crèdit – Exp. 8/2020 – mitjançant transferència de crèdit entre partides de 
diferent vinculació jurídica 
 
Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 29 de setembre de 2020, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 8/2020 de modificació de crèdit per transferència de crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica.  
 
Es suplementa la partida d’atencions benèfiques i assistencials degut a l’increment dels serveis que 
està assumint l’àrea de Serveis Socials com a resposta a la crisi sanitària i econòmica provocada per 
la pandèmia de covid-19. Els recursos s’obtenen de la partida de Festa Major, que en bona part 
quedarà sense executar-se degut a la cancel·lació de la mateixa pel mateix motiu, la pandèmia de la 
covid-19.  
 
Pel que fa als edificis de cultura, es preveu restaurar la façana lateral de l’Ajuntament (façana 
principal del Museu Aragay), i es preveu finançar la inversió amb els recursos pressupostaris de la 
Fira de l’Olla, disponibles degut a la suspensió per la situació d’emergència sanitària.  
 
A l’expedient també hi consten els informes preceptius dels servei de secretaria-intervenció.  
 
Fonaments de Dret 
Article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
Articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990. 
Bases 8 de les bases d’execució del pressupost 2020. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 8/2020 modificació de crèdit per transferència de crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica del pressupost de despeses, amb el següent detall: 
 

Altes pressupost de despeses 

Grup Econ. Denominació 
Crédit 
inicial 

Modif.cdt. 
8/2020 TC 

Crèdits totals 
consignats 

333 21200 Edificis de bens públics: Cultura 8.000,00 7.000,00 15.000,00 

231 4800000 Atencions benèfiques i assistencials 11.000,00 5.000,00 16.000,00 

    TOTAL ALTES  12.000,00   

      Finançament 



 

 

Baixes pressupost de despeses 

Grup Econ. Denominació 
Crédit 
inicial 

Modif.cdt. 
8/2020 TC 

Crèdits totals 
consignats 

4311 2260909 Fira de l'Olla 25.000,00 -7.000,00 18.000,00 

338 2260905 Festa Major 60.000,00 -5.000,00 55.000,00 

    TOTAL BAIXES  -12.000,00   

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 
acord plenari. 
 
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 
BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions. 
 
L’Alcalde presenta la proposta i cedeix la paraula al regidor Sr. Andreu Pujol perquè expliqui l’actuació 
que afecta a l’edifici de l’Ajuntament i concretament a la façana del Museu Aragay.  
 
El Sr. Pujol explica que es farà un mural d’estructura metàl.lica que faci ressaltar la porta d’entrada 
del museu, amb figures gràfiques que convidin a entrar dins.  Es tracta d’una mesura de promoció del 
museu que estava prevista fer-la més endavant però aprofitant que enguany no s’ha fet la fira de 
l’Olla, es considera oportú utilitzar part dels diners de la partida per fer aquesta millora a la façana de 
l’edifici.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, manifesta que l’actuació del 
museu és una bona iniciativa i en quan a les atencions benefiques, pregunta si les ajudes que es 
donen són puntuals o es deriven a Càritas o als serveis socials. 
 
L’Alcalde respon que en el tema d’ajudes el govern no intervé atès que es donen totes les ajudes que 
són informades favorablement pels serveis socials.  I si es deriven a Càritas també és una fase 
posterior que decideixen els mateixos serveis socials, però no necessàriament van vinculats, malgrat 
que la majoria si n’acaben fent ús. Cal dir que les necessitats han augmentat molt, atès que e l 
conveni amb Càritas ha passat de zero euos a cinc o sis mil euros anuals.  
 
El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP manifesta que està a favor de l’actuació al 
museu i pregunta si estan comptabilitatzats els visitants.  
 
El Sr. Andreu Pujol respon que ara mateix no disposa de les dades i segurament enguany les dades 
seran molt dolentes però els últims anys les visites s’havien triplicat perquè es fa una bona promoció 
des de l’oficina del Forns.  Es deriven usuaris provinents d’excursions organitzades que fan pujar molt 
el número de visitants.  
 
Votacions: Aprovat per unanimitat amb 9 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac 
Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit 
Cortada Esteve, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) 
 
8.0.- Proposta d'avocació de la competència de gestió tributaria per aprovar l'expedient de 
devolució d'ingressos indeguts de la taxa de recollida i tractament de residus. 
 
Antecedents 
A petició de l’Alcaldia s’ha emès un informe per part del secretari-interventor de la Corporació sobre la 
possibilitat de devolució parcial de les taxes del servei de recollida de residus a les empreses 
(comerços minoristes i industries) que varen suspendre la seva activitat durant l’estat d’alarma de la 
pandèmia del COVID19.   
 
L’informe posa de manifest que en aplicació de l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març que va 
declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es 
va suspendre “l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments 
comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments 



 

 

farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes 
higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de 
telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o 
correspondència, tintoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili. 
En qualsevol cas, s'ha de suspendre l'activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de 
l'autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en què s'estigui 
desenvolupant. " 
 
La suspensió i tancament de determinades activitats comercials i industrials per imposició d’’una 
norma estatal, fa que sigui d’aplicació l’article  26.3 TRLRHL que exigeix la devolució dels ingressos 
efectivament pagats quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic no s’hagi 
prestat.  
 
En aquesta mateixa línea argumental va la Sentència del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 2010 (TS 
Contenciós), sec. 2a,  rec. 4267/2007), quan estableix en els seus fonaments jurídics : "quan no 
s’hagi arribat a prestar el servei per causes no imputables al subjecte passiu, en aquest cas ens 
trobem davant d'un cas de falta de meritació i exigibilitat de la taxa (...) que determina la devolució de 
l'import corresponent ". 
 
Aquesta sentència es remet a l’anterior STS de 7 de juny de 1997 EDJ 1997/5069 que estableix com 
a doctrina que "ni tan sols la mera existència d'un servei municipal és suficient per constituir una 
persona en subjecte passiu de la taxa establerta pel seu  finançament, si el servei no es presta de 
manera que aquella es pugui considerar especialment afectada per aquell, en forma de benefici 
efectiu o provocació per l'interessat de l'activitat municipal, ja que només amb aquestes 
característiques pot ser un servei municipal legitimador de l'exigència de la taxa ". 
 
En base a aquesta argumentació jurisprudencial del TS és evident que quan no es presta el servei 
per causes alienes a la voluntat de l'interessat, durant el temps en què no se li ha prestat el servei no 
s'ha produït el fet imposable ni, en conseqüència, s'ha meritat la taxa, pel que procedeix la devolució 
de l'import corresponent. 
 
L’informe posa de manifest que aquesta situació és aplicable a tots els establiments que varen quedar 
suspesos per la declaració de l'estat d'alarma i que obligatòriament van haver de tancar per imposició 
de la normativa COVID19, i acaba formulant les següents conclusions:  
 

“Primera.-  No procedeix cobrar als establiments comercials i industrials tancats per motiu de 
la declaració de l’estat d'alarma, la taxa de recollida de residus (escombraries) perquè no se'ls va 
prestar el servei per causes alienes a la seva voluntat i per tant, resulta aplicable l’article 26.3 del 
TRLRHL.  
 

Segona.-  En el cas que el subjecte passiu tingui dret a la devolució dels ingressos indeguts, 
aquests es tramitaran de conformitat amb el que preveu la Llei General Tributaria.   
 

Tercera-   El procediment per a la devolució de la taxa podrà iniciar-se d’ofici, prèvia avocació 
de la competència delegada al Consell Comarcal.   
 

Quarta.-  Els prorratejos s'han d'aplicar per l'Ajuntament de la forma que tingui per convenient, 
havent de ponderar en la mesura del possible que es pugui aplicar el prorrateig a la realitat de la 
prestació de servei, però alhora resulten especialment aplicables els principis d’eficiència i de 
simplificació administrativa del procediment de reconeixement dels ingressos indeguts.” 
 
De conformitat amb l’’informe de secretaria-intervenció i davant la complexitat de la casuística i dels 
mitjans tècnics i personals que disposa l’Ajuntament per determinar exactament el prorrateig del 
temps proporcional a la durada del tancament obligatori o dels dies als quals resulta susceptible la 
devolució de la taxa, es proposa en base al principi d’eficiència, que es tracti en un mateix expedient 
administratiu el reconeixement de tots els ingressos indeguts, atorgant un mateix tractament a totes 
les activitats similars o de la mateix naturalesa, independentment que hagin estat més o menys dies 
tancades.   
 
Analitzat el padró fiscal de la taxa de recollida de residus aquesta corporació ha determinat les 
activitats que varen quedar afectades i per tant són susceptibles de rebre la devolució dels ingressos 
prèviament recaptats.  
 
Legislació aplicable 



 

 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-  
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals -TRLRHL 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària- LGT 
Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei General 
Tributaria.  
Ordenança Fiscal número 13 Reguladora de les taxes per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids i urbans. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar una avocació parcial de la competència de gestió tributaria atribuïda per delegació a 
favor del Consell Comarcal de la Selva exclusivament per iniciar i resoldre un expedient de devolució 
d'ingressos indeguts de la taxa del servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids i urbans per raó de la suspensió de les activitats durant la pandèmia del COVID19. 
 
Segon.-  Aprovar d’ofici iniciar l’expedient de reconeixement d’ingressos indeguts de la taxa liquidada 
i efectivament recaptada pel Consell Comarcal de la Selva en virtut de l’Ordenança Fiscal número 13 
de l’Ajuntament de Breda dels següents subjectes passius, períodes i quantitats: 
 

Subjecte passiu Activitat 
Import  taxa 
semestral 

Import indegut 
(1 trimestre) 

Amargant Argemí, Josep  Bar 1a 258,84 129,42 

Cucarella Gené, Paladio  Bar 1a 258,84 129,42 

Giol Soldevila, Àngela Bar 1a 258,84 129,42 

Rabassa Saurí, Ma Assumpció  Bar 1a 258,84 129,42 

Ramos Subirana, Jaume Bar 1a 258,84 129,42 

Vilamala Jimenez, Josep Bar 1a 258,84 129,42 

Buxalleu Prat, Jose Bar 2a 129,41 64,71 

Cruells Codina, Salvador Bar 2a 129,41 64,71 

Sarsanach Perarnau, Asunción Bar 2a 129,41 64,71 

Serrat Pascual, Joan Bar 2a 129,41 64,71 

Verjuan Magem, Montserrat Bar 2a 129,41 64,71 

Arnau Lagar, Mireia Consum, serveis 99,37 49,69 

Autoescola Salgado SL Consum, serveis 99,37 49,69 

Ballús Girona, Marta Consum, serveis 99,37 49,69 

Benitez Gomez, Maria Josefa Consum, serveis 99,37 49,69 

Ceramicas Basas SA Consum, serveis 99,37 49,69 

Ceramiques Jomar SL Consum, serveis 99,37 49,69 

Ceramiques Jomar SL Consum, serveis 99,37 49,69 

Clarà Sanchez, Antonio Consum, serveis 99,37 49,69 

Cusachs Albó, Josep Consum, serveis 99,37 49,69 

Font Grèbol, Jaume Consum, serveis 99,37 49,69 

Galeries del Moble SA Consum, serveis 99,37 49,69 

Garcia Montero, Aurora Consum, serveis 99,37 49,69 

Germans Amargant Argemí Consum, serveis 99,37 49,69 

Germans Amargant Argemí Consum, serveis 99,37 49,69 

Gual Vives, Rosa Consum, serveis 99,37 49,69 

Gutierrez Perernau, Susanna Consum, serveis 99,37 49,69 

Iglesias Salip, Jordi Consum, serveis 99,37 49,69 

Illas Ribas, Francesc Consum, serveis 99,37 49,69 

Intriu SL Consum, serveis 99,37 49,69 

Josa Teran, Ana Maria Consum, serveis 99,37 49,69 

Julià Serra, Rosa Consum, serveis 99,37 49,69 

Majó Manresa, Antonio Consum, serveis 99,37 49,69 

Majó Manresa, Antonio Consum, serveis 99,37 49,69 

Majó Saurí, M. Teresa Consum, serveis 99,37 49,69 

Martinez Martinez, Pilar Consum, serveis 99,37 49,69 

Mas Trunas, Francesc Consum, serveis 99,37 49,69 

Masó Bohils, Carmen Consum, serveis 99,37 49,69 

Mendez Diaz, Isabel Consum, serveis 99,37 49,69 



 

 

Payas Anglas, Antonia Consum, serveis 99,37 49,69 

Pelaez Fabregas, Juan Consum, serveis 99,37 49,69 

Rabassa Saurí, Ma Assumpció  Consum, serveis 99,37 49,69 

Rabassa Saurí, Ma Assumpció  Consum, serveis 99,37 49,69 

Rosell Prats, Pere Consum, serveis 99,37 49,69 

Royo Cama, Ismael Consum, serveis 99,37 49,69 

Royo Cama, Ismael Consum, serveis 99,37 49,69 

Sanchez Botija, Ma. Carmen Consum, serveis 99,37 49,69 

Sebastià Fabregas, Núria Consum, serveis 99,37 49,69 

Soler Massaguer, Maria Consum, serveis 99,37 49,69 

Soler Massaguer, Maria Consum, serveis 99,37 49,69 

Soler Massaguer, Maria Consum, serveis 99,37 49,69 

Solo Sanchez, Lidia de  Consum, serveis 99,37 49,69 

Verjuan Magem, Montserrat Consum, serveis 99,37 49,69 

Montsent Rosell, Antoni Fondes i restaurants 596,91 298,46 

Muniesa Alsina, Josep Fondes i restaurants 596,91 298,46 

Riera Ayma, Maria Teresa Fondes i restaurants 596,91 298,46 

Sebastià Fabregas, Tomàs Fondes i restaurants 596,91 298,46 

Torrent Avellaneda, Montserrat Fondes i restaurants 596,91 298,46 

Banca Catalana SA (Biofarm) Locals industrials 121,09 60,55 

Benavente Sarsanach, Xavier Locals industrials 121,09 60,55 

Bombi Vernis, Maria Locals industrials 121,09 60,55 

Buxalleu Prat, Jose Locals industrials 121,09 60,55 

Central Terrissaires de Breda SCCL Locals industrials 121,09 60,55 

Ceramiques Jomar SL Locals industrials 121,09 60,55 

Coll Pucurull, Mercedes Locals industrials 121,09 60,55 

Comas Comajuan, Josep Locals industrials 121,09 60,55 

Cuní Avellaneda, Ramon Locals industrials 121,09 60,55 

Fernandez Martin, Francisco Locals industrials 121,09 60,55 

Julià Trabal, Jaume Locals industrials 121,09 60,55 

Lozano Caba, Ferran Locals industrials 121,09 60,55 

Majó Manresa, Antonio Locals industrials 121,09 60,55 

Majó Marlet, Maria Carmen Locals industrials 121,09 60,55 

Marti Cusachs, Francesc Locals industrials 121,09 60,55 

Martí Cusachs, Jordi Locals industrials 121,09 60,55 

Planas Auladell, Jordi Locals industrials 121,09 60,55 

Rabassa Saurí, Ma Assumpció  Locals industrials 121,09 60,55 

Roda Terrades, Josep  Locals industrials 121,09 60,55 

Samon Montells, Pilar Locals industrials 121,09 60,55 

Taller Pictomar SL Locals industrials 121,09 60,55 

Talleres V. Lanza SL Locals industrials 121,09 60,55 

Vilamala Soler, Joan Locals industrials 121,09 60,55 

     
El reconeixement es fonamenta en la suspensió i tancament de les activitats comercials i industrials 
per imposició de l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, que va declarar l'estat d'alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.     
 
Aquest fet comporta la necessitat de reconèixer l’aplicació de l’article 26.3 del RD Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que preveu 
que "quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat administrativa o el 
dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució 
de l'import corresponent". 
 
Es reconeix la devolució de la part de la quota tributaria corresponent a un trimestre de l’any natural, 
essent la quantia total de devolució reconeguda de 6.072 euros, que es comptabilitzaran com a 
menys ingressos imputables a la taxa.  
 
El període reconegut d’inactivitat no s’ajusta ni es correspon exactament a la realitat de cada activitat, 
no obstant, per economia, simplificació  i eficiència en la tramitació administrativa s’homologuen els 
períodes per tipologies de les activitats afectades pel tancament. 
 



 

 

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de vint dies hàbils mitjançant 
publicació en el Butlletí Oficial de la província i a l’ e-tauler d’anuncis de la corporació, i 
simultàniament donar audiència als interessats per un termini de 10 dies hàbils.   
 
Durant aquest termini qualsevol interessat podrà impugnar els acords o demanar la seva inclusió o 
exclusió com a beneficiari.   En aquest cas s’estudiarà cas per cas i es resoldrà per l’Alcaldia com a 
òrgan competent en matèria de gestió tributaria. 
 
No obstant, en cas que no es presentin reclamacions, l’Alcaldia resoldrà amb caràcter definitiu el 
reconeixement dels ingressos indeguts a favor dels subjectes passius i n’ordenarà la seva devolució 
mitjançant transferència al compte bancari on consti la domiciliació del rebut anual.   En cas que el 
subjecte passiu vulgui canviar el compte d’ingrés ho haurà de comunicar de forma expressa a 
l’Ajuntament.    
 
En cap cas s’aprovarà la devolució de cap import que no hagi estat prèviament i efectivament recaptat 
per la hisenda municipal.  
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord.  
 
Intervencions. 
 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta que està d’acord amb la mesura però 
voldria saber quin és el percentatge que cobra el Consell Comarcal per fer la gestió del servei.  
 
L’Alcalde respon que no voldria equivocar-se perquè parla de memòria però creu que és un 2% quan 
es recaptació en voluntària i entre un 2.2 i un 2.5 % quan és fa l’executiva.  
 
El Sr. Andreu Pujol manifesta que la intenció de l’Ajuntament era no cobrar d’entrada la taxa però no 
s’ha pogut fer així i la única solució que hem trobat és fer-ho d’aquesta manera, retornant la taxa.   
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta per 8 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa 
Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit Cortada 
Esteve, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 1 abstenció (Aleix Reche Marti) 
 
 
9.0.- Proposta d'avocació de la competència de gestió tributaria per aprovar l'expedient de 
devolució d'ingressos indeguts de la taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials 
del domini públic local referent a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, 
tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa. 
 
Antecedents 
A petició de l’Alcaldia s’ha emès un informe per part del secretari-interventor de la Corporació sobre la 
possibilitat de devolució parcial de les taxes per la utilització privativa i aprofitaments especials del 
domini públic local que afecten a les activitats lucratives que varen haver de suspendre la seva 
activitat durant l’estat d’alarma de la pandèmia del COVID19.   
 
L’informe posa de manifest que en aplicació de l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març que va 
declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es 
va suspendre “l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments 
comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments 
farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes 
higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de 
telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o 
correspondència, tintoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili. 
En qualsevol cas, s'ha de suspendre l'activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de 
l'autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en què s'estigui 
desenvolupant. " 
 
La suspensió i tancament de determinades activitats per imposició d’’una norma estatal, fa que sigui 
d’aplicació l’article  26.3 TRLRHL que exigeix la devolució dels ingressos efectivament pagats quan 
per causes no imputables al subjecte passiu, l’aprofitament del domini públic no s’hagi realitzat.   



 

 

 

La Sentència del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 2010 (TS Contenciós), sec. 2a,  rec. 4267/2007),  
estableix en els seus fonaments jurídics : "quan no s’hagi arribat a prestar el servei per causes no 
imputables al subjecte passiu, en aquest cas ens trobem davant d'un cas de falta de meritació i 
exigibilitat de la taxa (...) que determina la devolució de l'import corresponent ". 
 
És evident que quan no s’ha ocupat el domini públic per causes alienes a la voluntat de l'interessat, 
no s'ha produït el fet imposable ni, en conseqüència, s'ha meritat la taxa, pel que procedeix la 
devolució de l'import corresponent. 
 
Aquesta situació és aplicable a tots els establiments que varen quedar suspesos per la declaració de 
l'estat d'alarma i que obligatòriament van haver de tancar per imposició de la normativa COVID19. 
 
De conformitat amb l’’informe de secretaria-intervenció i davant la complexitat de la casuística i dels 
mitjans tècnics i personals que disposa l’Ajuntament per determinar exactament el prorrateig del 
temps proporcional a la durada del tancament obligatori o dels dies als quals resulta susceptible la 
devolució de la taxa, es proposa en base al principi d’eficiència, que es tracti en un mateix expedient 
administratiu el reconeixement de tots els ingressos indeguts, atorgant un mateix tractament a totes 
les activitats similars o de la mateix naturalesa, independentment que hagin estat més o menys dies 
tancades.   
 
Analitzat el padró fiscal de la taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic 
local (OF. 7, epígraf 2), aquesta corporació ha determinat les activitats que varen quedar afectades i 
per tant són susceptibles de rebre la devolució dels ingressos prèviament recaptats.  
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-  
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals -TRLRHL 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària- LGT 
Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei General 
Tributaria.  
Ordenança Fiscal número  Reguladora de les taxes  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar una avocació parcial de la competència de gestió tributaria atribuïda per delegació a 
favor del Consell Comarcal de la Selva exclusivament per iniciar i resoldre un expedient de devolució 
d'ingressos indeguts de la taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic 
local (OF. 7, epígraf 2) que afecta a les activitats lucratives que varen haver de suspendre la seva 
activitat durant l’estat d’alarma de la pandèmia del COVID19.   
 
Segon.-  Aprovar d’ofici iniciar l’expedient de reconeixement d’ingressos indeguts de la taxa liquidada 
i efectivament recaptada pel Consell Comarcal de la Selva en virtut de l’Ordenança Fiscal número 7 
(epígraf 2) de l’Ajuntament de Breda dels següents subjectes passius, períodes i quantitats: 
 

Subjecte passiu Activitat Import  taxa anual 
Import indegut 
(1 trimestre) 

Cucarella Gené, Paladio Restauració 665 166,25 € 

Jimenez Carmona, Carmen Restauració 570 142,50 € 

Pol Viadé, Francesc Restauració 465 114,00 € 

 
El reconeixement es fonamenta en la suspensió i tancament de les activitats per imposició de l’article 
10 del RD 463/2020, de 14 de març, que va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.     
 
Aquest fet comporta la necessitat de reconèixer l’aplicació de l’article 26.3 del RD Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que preveu 
que "quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat administrativa o el 
dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució 
de l'import corresponent". 
 



 

 

Es reconeix la devolució de la part de la quota tributaria corresponent a un trimestre de l’any natural, 
essent la quantia total de devolució reconeguda de 422,75 euros, que es comptabilitzaran com a 
menys ingressos imputables a la taxa.  
 
El període reconegut d’inactivitat no s’ajusta ni es correspon exactament a la realitat de cada activitat, 
no obstant, per economia, simplificació  i eficiència en la tramitació administrativa s’homologuen els 
períodes per tipologies de les activitats afectades pel tancament. 
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de vint dies hàbils mitjançant 
publicació en el Butlletí Oficial de la província i a l’ e-tauler d’anuncis de la corporació, i 
simultàniament donar audiència als interessats per un termini de 10 dies hàbils.   
 
Durant aquest termini qualsevol interessat podrà impugnar els acords o demanar la seva inclusió o 
exclusió com a beneficiari.   En aquest cas s’estudiarà cas per cas i es resoldrà per l’Alcaldia com a 
òrgan competent en matèria de gestió tributaria. 
 
No obstant, en cas que no es presentin reclamacions, l’Alcaldia resoldrà amb caràcter definitiu el 
reconeixement dels ingressos indeguts a favor dels subjectes passius i n’ordenarà la seva devolució 
mitjançant transferència al compte bancari on consti la domiciliació del rebut anual.   En cas que el 
subjecte passiu vulgui canviar el compte d’ingrés ho haurà de comunicar de forma expressa a 
l’Ajuntament.    
 
En cap cas s’aprovarà la devolució de cap import que no hagi estat prèviament i efectivament recaptat 
per la hisenda municipal.  
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord.  
 
Intervencions. 
 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, pregunta si només hi ha tres 
activitats en el cens. 
 
El Sr. Andreu Pujol manifesta que són només tres les activtats que tenen terrassa dins el domini 
públic, però s’ha detectat una activitat que no estava censada i que s’ha de regularitzar i una altra 
activitat recentment també s’ha donat d’alta, per tant seran cinc.  
 
El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP pregunta si es regula d’alguna manera com es 
posen les taules i cadires.  
 
El Sr. Pujol respon que durant la pandèmia se’ls ha permès que ocupessin més espai si cal.  
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb  8 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa 
Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit Cortada 
Esteve, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 1 abstenció (Aleix Reche Marti) 
 
En aquest punt, l’Alcalde demana posposar el tractament dels punts 10 i 11 a l’espera que s’incorpori 
a la sessió la regidora Eva Andrés Masó.  
 
Acceptada la petició, es passa a tractar el punt 12. 
 
12.0.- Aprovació provisional d’una modificació puntual de l’Ordenança Fiscal número 5 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
Antecedents  
L’Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
estableix en el seu article 6 els beneficis fiscals de concessió potestativa, en els següents termes. 
 
“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.  
 

b) Una bonificació del 75 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les quals 
s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'aquesta 
bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent. 

 
c) Una bonificació del 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents als 
habitatges protegits. 

 
d) Una bonificació del 75 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin 
les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. Aquesta bonificació quedarà supeditada a un 
previ informe tècnic que acrediti el compliment de les condicions descrites. 

 
Aquestes bonificacions no seran aplicables simultàniament.” 
 
L’equip de govern municipal proposa ampliar fins el 95 per cent la bonificació de la quota de l’impost 
en el cas de les lletres a) i b) i fins el 90 per cent en el cas de la lletra d) i establint una nova regulació 
de l’article 6.    
En data 29 de setembre de 2020, el secretari-interventor ha informat favorablement la proposta. 
 
Legislació aplicable  
Els articles 15 a 19,  20.3, i 57 i article 103 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 provisionalment una modificació puntual de l’OF. número 5 reguladora de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, que té per objecte donar una nova redacció a l’article 6 
que regula els beneficis fiscals de concessió potestativa. 
 
La redacció de l’article 6 queda regulat en els següents termes:  
 
“ a) Es concedirà una bonificació de fins el 95% 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.  

 
La declaració d’interès públic 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.  

 
No obstant, es consideraran construccions, instal·lacions o obres d’especial interès utilitat municipal 
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació 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. 

 
En aquests tres supòsits no caldrà declaració del Ple, essent suficient un informe dels serveis tècnics 
municipals que posin de manifest la concurrència dels supòsits per gaudir de la bonificació.  
 
b) Una bonificació de fins el 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les 
quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació 
d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor 
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent. 
 
c) Una bonificació de fins el 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents 
als habitatges protegits. 
 
d) Una bonificació de fins el 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. Aquesta bonificació quedarà 
supeditada a un previ informe tècnic que acrediti el compliment de les condicions descrites. 
 
Aquestes bonificacions no seran aplicables simultàniament.” 
 
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.- 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. 
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, pregunta si en el cas dels danys 
del temporal Gloria que es va aprovar una bonificació del 75% ara passaria a ser del 95%.  
 
L’Alcalde respon que efectivament, en aquests casos, el Plenari podria reconèixer una bonificació del 
95%.  
 
Votació: Aprovat per unanimitat, amb 9 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac 
Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit 
Cortada Esteve, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) 
 
En aquest punt, essent les 21:15 hores, s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Eva Andrés Masó. 
 
L’Alcalde proposa que amb la presencia de la Sra. Andrés, es passin a tractar els punts de les 
renuncies de les regidores.   
 
10.0.- Prendre coneixement de la renúncia d'una regidora municipal 
 
Antecedents 
Amb registre E2020002983 la Sra. Eva Andrés Masó, amb NIF 79304454V, renuncia a la condició de 
regidora municipal de l’Ajuntament de Breda. 
 
La renúncia s'ha realitzat en document formal presentat en aquest Ajuntament amb data 12 d’agost 
de 2020. 
 
La Sra. Andrés va prendre possessió del seu càrrec de regidora en data 15 de juny de 2019 i consta 



 

 

adscrita al grup municipal de ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM) 
 
De conformitat amb la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
substitució de càrrecs representatius locals, l’Ajuntament ha d’indicar el nom de la persona a la que 
correspon cobrir la vacant.  
 
Considerant que el següent en la llista del grup polític ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM), segons van concórrer a les últimes eleccions municipals és: 

 

Nom i Cognoms NIF 

Jose Fernando Palau Masip 36926386R 

 
Legislació aplicable 
L'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 
L'article 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre. 
L'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de 
càrrecs o funcions públiques. 
La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs 
representatius locals. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.  Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidora municipal de l’Ajuntament de 
Breda de la Sra. Eva Andrés Masó, amb NIF 79304454V. 
 
Segon. Remetre certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central, perquè expedeixi la 
credencial acreditativa de: 
 

Nom i Cognoms NIF Grup polític municipal  

Jose Fernando Palau Masip 36926386R ERC-AM 

 
Candidat següent en la llista dels quals van concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè 
puguin prendre possessió dels seus càrrecs. 
 
Tercer.- Fer públics els presents acords al BOP, una vegada hagi pres possessió del càrrec el nou 
regidor. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde dona la paraula a la Sra. Eva Andrés Masó. 
 
La Sra. Andrés pren la paraula per explicar els motius que l’han portat a haver de renunciar a la 
regidoria.  Explica que en el darrers mesos ha realitzat una oposició al cos de policia dels Mossos 
d’Esquadra i una vegada superada s’ha incorporat a l’Escola de Polícia de Catalunya com a 
funcionaria pública, fet que comporta la incompatilitat, als efectes laborals, no essent possible  
mantenir les dues condicions, la de policia i la de regidora.  
 
Continua manifestant que:  “la gent que em coneix sap que no soc política i si he estat aquí tot aquest 
temps ha estat perquè m’estimo el meu poble i perquè he estat molt a gust amb els meus companys 
del grup d’ERC-Breda, llavors són coses que no canviaran mai i saben que malgrat no sigui regidora 
podran comptar amb mi per tot el que necessitin i continuaré treballant amb ells dia rera dia.  Ara fa 
quasi 10 anys que vaig començar com a regidora i amb encerts i desencerts us puc assegurar que ho 
he fet tant bé com he sabut. Per una banda, com he dit, m’agradaria continuar però no puc, i per 
l’altra estic contenta perquè sé que deixo la regidoria en molt bones mans, entre l’Elisabet i en Ferran 
que portaran part de la regidoria, sé que ho faran molt bé i inclús millor que jo, per tant, estic molt 
contenta. Poden comptar amb mi per tot el que necessitin.  Finalment només em queda agrair als 
bredencs i bredenques que ens han votat i han fet possible que hagi pogut estar tants anys a 
l’Ajuntament de Breda; també agrair als treballadors de l’Ajuntament, i deixeu-me fer una mensió 
especial a les treballadores de l’escola bressol pel tracte directe que hem tingut durant aquesta última 
època, però també als treballadors de l’administració, de la Guardia municipal, de la brigada, amb tots 



 

 

perquè hi he treballat molt agust. Gràcies evidentment a la meva família perquè sense ella i la seva 
paciència no hagués pogut estar aquí tant de temps i també gràcies a en Dídac i als meus companys 
per la confiança que m’han trasmès tot aquest temps.  Finalment dir a la gent que no ha fet mai de 
regidora que és un feina complexe i que perds moltes coses però també i guanyes, segons la meva 
experiència que m’han ratllat moltes vegades el cotxe, puc dir que he guanyat una nova família que 
sou tots vosaltres, que com he dit, podreu comptar sempre amb mi d’ara endavant per tot el que 
necessiteu, tant l’equip de govern com l’oposició, atès que al final tots estem aquí amb un objectiu 
comú, treballar pel poble.” 
 
Després d’un llarg aplaudiment, pren la paraula l’Alcalde per manifestar: “moltíssimes gràcies Eva, 
donar-te les gràcies per compartir el viatge plegats, ha sigut regidora des del 2011 fins el 2015 a 
l’oposició, ha estat regidora des del 2015 fins a dia d’avui a govern, hem compartit viatge tant a 
l’oposició com a govern,  hem fet tots els papers de l’auca i només desitjar-te molta sort.”  
 
El Ple pren coneixement de la renuncia i des d’aquest moment la Sra. Eva Andrés perd la condició de 
regidora i deixa d’estar sotmesa als drets i obligacions inherents al càrrec.   
 
11.0.- Prendre coneixement de la renúncia d'una regidora municipal 
 
Antecedents 
Amb registre E2020003434 la Sra. Núria Marès de las Heras, amb NIF 46043689N, renuncia a la 
condició de regidora municipal de l’Ajuntament de Breda. 
 
La renúncia s'ha realitzat en document formal presentat en aquest Ajuntament amb data 25 de 
setembre de 2020. 
 
La Sra. Marès va prendre possessió del seu càrrec de regidora en data 15 de juny de 2019 i consta 
adscrita al grup municipal de ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM) 
 
De conformitat amb la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
substitució de càrrecs representatius locals, l’Ajuntament ha d’indicar el nom de la persona a la que 
correspon cobrir la vacant.  
 
Considerant que la següent en la llista del grup polític ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM), segons van concórrer a les últimes eleccions municipals és: 

 

Nom i Cognoms NIF 

Rosa Fugarolas Xamaní 79304500V 

 
Legislació aplicable 
L'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 
L'article 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre. 
L'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de 
càrrecs o funcions públiques. 
La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs 
representatius locals. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmeten a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidora municipal de l’Ajuntament de 
Breda de la Sra. Núria Marès de las Heras, amb NIF 46043689N. 
 
Segon.- Remetre certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central, perquè expedeixi la 
credencial acreditativa de: 
 

Nom i Cognoms NIF Grup polític municipal  

Rosa Fugarolas Xamaní 79304500V ERC-AM 

 
Candidata següent en la llista dels quals van concórrer a les últimes eleccions municipals, ateses les 
renúncies efectuades pels seus predecessors, perquè pugui prendre possessió del seu càrrec. 



 

 

 
Tercer.- Fer públics els presents acords al BOP, una vegada hagi pres possessió del càrrec la nova  
regidora. 
 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde manifesta que malauradament tenim una altra renuncia, la de la Núria Marés, que no ens 
pot acompanyar avui per motius de salut, però ens ha fet arribar unes paraules que llegiré en el seu 
nom:   “Alcalde, regidores, regidors, bona nit,  avui comunico al Ple de l’Ajuntament de Breda la meva 
renuncia a l’acta de regidora.   Una decisió que he hagut de prendre per motius personals i he de dir 
que sense recança perquè tinc assegurat i garantit un bon relleu en la meva companya Rosa 
Fugarolas.  Estic convençuda que Breda guanya amb aquest canvi, ho farà molt millor que jo. Tots la 
coneixeu, el seu caràcter, la seva joventut, la seva empenta, ho té tot a favor.  Rosa ho faràs genial i 
saps que em tindràs per tot el que necessitis. He de dir que haver estat regidora del meu poble ha 
estat una experiència fantàstica, ho he gaudit moltíssim, he conegut gent meravellosa que m’ho han 
posat tot molt fàcil, començant per l’Alcalde; Dídac gràcies per la confiança dipositada en mi, per la 
llibertat de moviment que ens has donat sempre, tant a mi com a la resta de companys, les nostres 
opinions sempre s’han tingut en compte.  Això és fer equip. Gràcies als meus companys d’equip de 
govern per ser-hi sempre, per fer pinya, per donar-me sempre el vostre suport quan ho he necessitat, 
amb mi tindreu una amiga per sempre. Gràcies als tècnics i funcionaris de l’Ajuntament, al cos de la 
Guardia Municipal, a la brigada, etc. Agraiments especials als membres de la comissió de festes, els 
que hi són, als que hi ha anat passant en algun moment, sense la seva feina desinteressada tirar 
endavant les festes no seria possible. Sabeu que sempre em tindreu pel que necessiteu, aquí teniu 
una amiga i estic convençuda que donareu suport a la Rosa i posareu les coses tant fàcils com a mi. 
Gràcies de tot cor.  Com no, agrair a totes les entitats, caps de barri, voluntaris que surten de sota les 
pedres quan els necessites fins i tot abans que els ho demanis. Gràcies als membres de protecció 
civil que sempre hi són també.  Espero no haver-me oblidat de ningú, si és així demano disculpes.  I 
gràcies especialment a la meva família i als meus amics, per donar-me sempre el seu suport 
incondicional.  A ells els demano perdó per les hores que no els hi he pogut dedicar com es mereixen. 
Especialment el meu marit que no només m’ha donat el seu suport sinó que a més ha estat sempre al 
meu costat acompanyant-me. Gràcies de tot cor.  Com he dit abans, estic convençuda que Breda 
guanya amb aquest canvi, Rosa ho faràs molt bé, ho gaudiràs molt, no en tinc cap dubte. Bona nit.  
Núria Marés. “  
 
Els assistents fan un llarg aplaudiment. 
 
L’Alcalde manifesta que la Núria també ha estat una companya de viatge des del 2011, havent estat 
quatre anys a l’oposició i al govern des del 2015, hem viscut mil histories plegats i des de l’equip de 
govern i entenc que des de l’oposicíó tots li donem el màxim suport possible i que sàpiga que si 
nosaltres tenim una amiga en ella, ella té uns amics amb nosaltres.  
 
La regidora, Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JxCat-Breda, manifesta que ha estat un plaer 
compartir tot aquest temps tant amb l’Eva com amb la Núria Marés i els hi vull donar les gràcies per la 
feina feta i que tinguin molta sort i donar molt de suport a la Núria.  
 
El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que malgrat que a vegades poguem 
xocar en temes de política general i fins i tot des de l’oposició critiquem com es fan les coses, cal dir 
que no obstant això, també valorem la feina que feu els regidors, i per això us donem les gràcies.  
 
El Ple pren coneixement de la renuncia i des d’aquest moment la Sra. Núria Marès de las Heras perd 
la condició de regidora i deixa d’estar sotmesa als drets i obligacions inherents al càrrec.   
 
13.0.- Aprovació provisional una modificació puntual de l’Ordenança Fiscal reguladora de la 
taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local.  
 
Antecedents  
L’Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials 
del domini públic local, preveu a l’article 6, l’epígraf 2, fixant en el punt 2.1 el gravamen de l’ocupació 
de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, fixant la següent quota:  
 

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 

 
Vist que la pandèmia del COVID ha obligat a moltes activitat de restauració, bars i restaurants, a 
restringir l’aforament dels seus locals, i per tant es veuen amb la necessitat d’ampliar el servei amb la 
utilització del domini públic per mantenir les distàncies interpersonals dels seus clients, es considera 
oportú deixar de gravar el fet d’ocupar el domini públic durant tot l’any 2021. La suspensió es tracta 
d’una mesura transitòria i mentre es mantinguin les restriccions d’accés o les dificultats del titular de 
l’activitat per garantir la deguda seguretat de les persones. 
 
En data 28 de setembre de 2020, el secretari-interventor ha informat favorablement la proposta, fent 
constar que L’Ajuntament, mitjançant acord de Ple, pot acordar la imposició, la modificació i supressió 
dels seus tributs propis. 
 
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 provisionalment una modificació puntual de l’OF. número 7 relativa a les taxes per 
la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local, que té per objecte incorporar 
una Disposició transitòria en els següents termes:  
 
“De manera transitòria, se suspèn l’aplicació de la taxa corresponent a l’article 6, l’epígraf 2, punt 2.1 
relativa al gravamen de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires amb finalitat lucrativa 
amb efectes del dia 1 de gener de 2021 i fins el 31 de desembre de 2021.  A partir d’aquesta data es 
reprendrà la seva vigència, meritant novament a partir del dia 1 de gener de 2022, a tots els efectes i 
per a tots els obligats tributaris de la mateixa” 
 
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.- 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 la suspensió de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires només serà per l’any 2021, i el 2022 es tornarà a gravar. 
 
Votació: Aprovat per unanimitat, amb 9 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac 
Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit 
Cortada Esteve, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) 
 
14.0.- Aprovació provisional d'una modificació puntual de l'OF número 8 per expedició de 
documents administratius 
 
Antecedents  
L’Ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius, grava 
com a fet imposable l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de 
part, de tota mena de documents que expedeixi i d’expedients de què entengui l’administració o les 
autoritats municipals. 
 
A l’Epígraf 1, punt 8 es grava en taxa el preu per accedir a proves de personal al servei de 
l’Ajuntament amb caràcter fix. 



 

 

 

Epígraf 1. Censos de població d’habitants   

8. Per prova d’accés de personal al servei de l’Ajuntament amb caràcter fix:  

- Subgrup A1 25,37 

- Subgrup A2 17,65 

- Subgrup C1 12,69 

- Subgrup C2 i agrupacions professionals 9,37 

 
L’equip de govern municipal proposa fixar una taxa per tots els procediments de selecció de personal 
que es constitueixi un tribunal de selecció, independentment que tingui la consideració de fix o 
temporal. I proposa simplificar la quota unificant subgrups i quanties: 
 

Epígraf 1. Censos de població d’habitants €  

8. Per concorre a un procés de selecció de personal, ja sigui en règim de funcionari i laboral, 
sempre que es constitueixi un tribunal qualificador.  

- Subgrups A1 i A2 25,00 

- Subgrups C1, C2 i agrupacions professionals 20,00 

 
En data 28 de setembre de 2020, el secretari-interventor ha informat favorablement la proposta, fent 
constar que L’Ajuntament, mitjançant acord de Ple, pot acordar la imposició, la modificació i supressió 
dels seus tributs propis. 
 
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 provisionalment una modificació puntual de l’Ordenança fiscal número 8 reguladora 
de les taxes per l’expedició de documents administratius; concretament el punt 8 de l’Epígraf 1, allà 
on es disposa:  
 

Epígraf 1. Censos de població d’habitants  € 

8. Per prova d’accés de personal al servei de l’Ajuntament amb caràcter fix:  

- Subgrup A1 25,37 

- Subgrup A2 17,65 

- Subgrup C1 12,69 

- Subgrup C2 i agrupacions professionals 9,37 

  
Es substitueix pel següent: 

Epígraf 1. Censos de població d’habitants €  

8. Per concorre a un procés de selecció de personal, ja sigui en règim de funcionari i laboral, 
sempre que es constitueixi un tribunal qualificador.  

- Subgrups A1 i A2 25,00 

- Subgrups C1, C2 i agrupacions professionals 20,00 

 
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.- Notificar els presents acords als serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i 
efectes.  
 



 

 

Intervencions: 
 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
El Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP, pregunta si es preveu una reducció pels aturats o 
l’exempció de pagament. 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta que és un tema delicat atès que si una 
persona busca feina i està a l’atur, el fet d’haver de pagar una taxa el pot fer tirar enrere.  
 
L’Alcalde manifesta que no es preveu cap preu reduït però és un tema a estudiar. S’analitzarà.  
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 7 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa Molins, 
Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Rosa Prat Sala, Samuel 
Torres Torrent) i 2 abstencions (Aleix Reche Marti, Judit Cortada Esteve) 
 
15.0.- Aprovació provisional d’una modificació parcial de l’Ordenança Fiscal número 9 
reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. 
 
Antecedents  
L’Ordenança Fiscal número 9 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques va ser aprovada pel  
Ple de la Corporació de 23 de novembre de 2015.  
 
L’equip de govern proposa aprovar una modificació parcial per adaptar la normativa vigent i establir 
un tipus de gravamen incrementat per les activitats administratives de control de les obres o 
actuacions urbanístiques realitzades sense comunicació prèvia o sense haver-se atorgat la llicència.  
 
En data 29 de setembre de 2020, el secretari-interventor ha informat favorablement la proposta. 
 
Legislació aplicable  
Els articles 15 a 19,  20.4.h), 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 provisionalment una modificació parcial de l’OF. número 9 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques, que té per objecte adaptar la normativa vigent i establir un tipus de gravamen 
incrementat per les activitats administratives de control de les obres o actuacions urbanístiques 
realitzades sense comunicació prèvia o sense haver-se atorgat la llicència.  
 
La redacció dels articles 1, 2 i 6  queden regulats en els següents termes:  
 
“Article 1 - Fonament i naturalesa  
L’Ajuntament de Breda estableix la taxa per la concessió de llicències urbanístiques de conformitat 
amb l’habilitació legal que s’estableix als articles 20.4.h) 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  

1. El fet imposable de la taxa el constitueix: 
- La tramitació de l’expedient de concessió de llicències urbanístiques exigides per la 
legislació del sòl i ordenació urbana, inclusiu les pròrrogues de llicències d’obres o llicències 
de primera ocupació.  
- L’activitat municipal, tècnica i administrativa, de control que sigui necessària per  determinar 
si l’obra o l’actuació iniciada sense haver  estat comunicada o sense haver sol·licitat la 
llicència corresponent, és autoritzable o no, o requereix que s’iniciï un expedient de disciplina 
urbanística. 

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i reparació que 
es realitzin en l’interior dels habitatges, sempre que no suposin substitució dels elements 
preexistents.  

 
Article 6 - Quota tributària  



 

 

1. La quota tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base 
imposable:  

a) El 0,38 per cent, en el supòsit 1.a) de l’article anterior. 
b) El 0,38 per cent, en el supòsit 1.b) de l’article anterior.  
c) El 0,38 per cent, en les parcel·lacions urbanes.  
d) El 0,38 per cent, en les demolicions urbanes.  
e) 11,58€ per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l’article anterior.  
f) Les obres o actuacions urbanístiques iniciades sense la presentació de la 

corresponent comunicació prèvia o declaració responsable o l’atorgament de llicència 
urbanística, es gravaran amb els següents tipus de gravamen sobre el cost de les 
obres o actuacions previstos en els supòsits de l’article anterior: 
-  Entre 1 a 10.000 euros:  1'25 per cent, amb un mínim de 60 euros. 
-  De més de 10.000 fins a 50.000 euros: l'1 per cent  
-  De més de 50.000 euros: 0,75 per cent. 

2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les 
quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en el número 
anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament. 

3. La taxa mínima aplicable serà de 35 €.  
4. Quota tributària referent a la tramitació a instància de part d’expedients de planejament o 

gestió urbanística.  
 

 
€ 

Pla Parcial:   

Per Ha o fracció 431,60 

Quota mínima 1.575,60 

Pla Especial   

Per Ha o fracció 858,00 

Quota mínima 1.081,60 

Projectes d'urbanització   

Aplicació de 0,35% sobre el pressupost (PEM) 0,36 

Quota mínima 551,20 

Estudi de detall 551,20 

Projecte de reparcel·lació   

Aplicació de 0,15% sobre liquidació provisional del projecte 0,16 

Quota mínima 551,20 

Expedients contradictoris de ruïna 1.471,60 

Informes a resultes de visites de comprovació i reconeixement d’edificis 75,92 

Estudis o informes municipals sobre iniciatives particulars relatives a modificació del 
planejament municipal 743,60 

Estatuts i bases d’actuació de les entitats urbanístiques col·laboradores 369,20 

 
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.- 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 en aquest cas s’intenta gravar i penalitzar les obres que 
es comencen sense que l’Ajuntament hagi atorgat la llicència o sense haver fet la comunicació prèvia.  
 
Votació:  Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, 
Didac Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, 
Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 



 

 

 
16.0.- Aprovació provisional d’una modificació parcial de l’Ordenança Fiscal número 1 
reguladora de l’Impost de bens immobles (IBI) 
 
Antecedents  
L’equip de govern municipal proposa modificar parcialment l’’Ordenança Fiscal número 1 reguladora 
de l’Impost sobre béns immobles amb l’objecte d’incloure una nova bonificació potestativa prevista a 
l’article 70.5 per aquells habitatges que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica, així com establir i regular l’aplicació del recàrrec sobre els immobles d'ús residencial que 
es troben desocupats amb caràcter permanent.  
 
En data 29 de setembre de 2020, el secretari-interventor ha informat favorablement la proposta, fent 
constar que ambdós supòsits estan previstos en els articles 70.5 i 72.4 de 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 
per tant, l’Ordenança fiscal els pot contemplar i ordenar.  
 
Per altra banda el recàrrec sobre els habitatges buits, es regula a través d’una Disposició Addicional 
que s’incorpora a l’OF de l’IBI, en els mateixos termes que el model ordenança promogut pel servei 
d’habitatge de la Diputació de Girona. 
 
Legislació aplicable  
Els articles 15 a 19, 20.3, i 57, 70.5, 72.4 i art. 103 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 provisionalment una modificació puntual de l’OF. número 1 reguladora de l’Impost 
sobre béns immobles que té per objecte incloure una nova bonificació als habitatges que disposin 
d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, així com establir i regular l’aplicació del 
recàrrec sobre els immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent.  
 
L’OF número 1 Impost sobre béns immobles. queda redactada íntegramente de següent manera:  
 
Article 1 - Fet imposable  

1. El fet imposable de l’Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels 
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de 
característiques especials:  

a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics 
que es trobin afectes.  

b) D’un dret real de superfície.  
c) D’un dret real d’usdefruit.  
d) Del dret de propietat.  

2. La realització del fet imposable que correspongui, d’entre els definits a l’apartat anterior per 
l’ordre que estableix, determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats que 
l’esmentat apartat preveu.  

3. Tindran la consideració de béns immobles urbans o rústics i de bens immobles de 
característiques especials està definida a les normes reguladores del cadastre. .  

 
Article 2 - Subjectes passius  

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també les 
herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, 
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que siguin 
titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes previstos en l’apartat 1 
de l’article 1 d’aquesta ordenança.  
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de 
característiques especials, serà substitut del contribuent el qui hagi de satisfer el major cànon.  

2. Els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega tributària 
suportada de conformitat a les normes de dret comú.  

3. 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, a 
l’efecte de les seves relacions amb la Hisenda Pública.  

 



 

 

Article 3 - Responsables  
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones 

que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.  
2. Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives 

participacions, els coparticipants o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 33 de la 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària, si figuren inscrits com a tals en el 
Cadastre Immobiliari.  

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 
pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat.  

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents:  

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.  
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.  
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 

obligacions tributàries pendents en la data de cessament.  
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 

Llei general tributària.  
6. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 

fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al 
pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 41 de la Llei 
general tributària.  
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S’entendrà 
que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes 
de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.  

7. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als 
compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre béns immobles associats a 
l’immoble que es transmet.  
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a aquells 
col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn amb el 
consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat digital que garanteixi la 
seva identitat i el contingut de la transacció.  

8. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a què 
es refereix el punt 6, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de 
pagament a l’actual propietari.  

9. En supòsits de concurrència de dos o més titulars en el fet imposable, respondran 
solidàriament del pagament de l’impost a l’empara del que preveu l’article 34 de la Llei 
general tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de l’obligació a 
qualsevol dels obligats.  

 
Article 4 - Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  

1. Gaudiran d’exempció els següents béns:  
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats 

locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als 
serveis educatius i penitenciaris.  

b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.  
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la 

Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment 
reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació 
subscrits.  

d) Els de la Creu Roja Espanyola.  
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis 

Internacionals.  
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent 

reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el 
suro.  

g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per 
a l’explotació de les esmentades línies.  

h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total 
o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a 
l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de 
l’activitat.  



 

 

i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, 
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.  

j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les 
condicions establertes a l’article 63 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.  

k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 
d’aquesta ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals 
al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de 
l’Impost sobre societats. 
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a que les 
entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal 
especial establert per a aquestes entitats. 
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, 
en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, 
i mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial. 

l) Els béns immobles de titularitat pública que es destinin a centres sanitaris, sempre 
que estiguin directament afectats al compliment de les finalitats especifiques dels 
esmentats centres. 
L’exempció es reconeixerà prèvia petició del titular de l’immoble, la qual assortirà 
efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud. No obstant es 
reconeixerà d’ofici, en cas que l’exempció es reconegui en un conveni o altre acord 
que hagi subscrit l’Ajuntament amb caràcter previ al seu meritament.  

2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat el següents béns:  
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el 

termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la 
qualificació definitiva.  
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i 
assortirà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.  

b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de 
les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.  

 

Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles: 

a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 €.  
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a 

la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 €.  
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles que 

constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 

3.  Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de 
família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 50 
per cent en la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi 
l’habitatge habitual de la família. 

4.  Gaudiran d’una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra de l’impost durant un termini de 
cinc anys, els habitatges que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica 
contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la 
instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les 
potències contractades per cadascun dels béns immobles. 
 
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb 
energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà 
del 5 per cent sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats. 
 
Aquesta bonificació està condicionada al compliment dels requisits establerts a l’article 70.5 
del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes locals i als 
següents requisits: 
 
- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa 
sectorial aplicable. 
- Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o no tingui incoat un expedient de 
disciplina urbanística o estigui subjecte a una infracció urbanística.  
- Que les instal·lacions mantinguin un funcionament constant. 



 

 

 
5. En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble una vegada aplicades totes les 
bonificacions previstes en el present article, no superarà el valor del 50 per cent de la quota 
íntegra. 

 
Article 6 - Base imposable i base liquidable  

1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.  
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la 
manera previstos en la Llei reguladora de les hisendes locals i en la Llei del cadastre 
Immobiliari.  

2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que 
legalment s’estableixin.  

 
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.  
5. Només en els mobles rústics, i a efecte del que disposa la disposició transitòria 18 del RD 

Legislatiu 1/2004, de 5 de març, el coeficient de càlcul del valor base serà 1. 
6. Sobre la quota líquida s’exigirà un recàrrec del 50% a aquells immobles d’ús residencial que 

es trobin desocupats amb caràcter permanent en data 31 de desembre de cada anualitat. La 
normativa de gestió d’aquest recàrrec i els seus elements substantius es regulen integrament 
a la Disposició Adiccional Segona de la present ordenança fiscal. 

 
Article 8 - Període impositiu i acreditament de l’impost  

1. El període impositiu és l’any natural.  
2. L’impost es merita el primer dia de l’any.  
3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l’article 9 d’aquesta ordenança, hagin 

de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l’exercici 
immediat següent a aquell en que es van produir, amb independència del moment en que es 
notifiquin.  
Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en el seu 
padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, aquest liquidarà 
l’IBI, si és procedent, en la data que la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou valor 
cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i 
no prescrits, entenent com a tals els compresos entre el següent a aquell en que els fets, 
actes o negocis es van produir i l’exercici en el qual es liquida.  
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota 
satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la qual ha tingut realitat.  

4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran efectivitat 
el dia u de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la seva notificació.  

 
Article 9 - Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds 

1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de l’impost, a 
què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança estan obligats a declarar les circumstàncies 
determinants d’una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels immobles, excepte 
en els supòsits de comunicació o de sol·licitud previstos en els apartats següents.  

2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, actes o 
negocis: 

a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o 
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a 
tals les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i 
manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o 
decoratives.  

b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.  
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.  
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.  
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa 

i dels drets reals d’usdefruit i de superfície.  



 

 

f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels 
copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l’article 33 de la Llei general tributària.  

3. Es podran presentar davant l’Ajuntament o davant el Cadastre les següents sol·licituds:  
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui figurant com titular hagués cessat en el 

dret que va originar l’esmentada titularitat.  
b) Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé afecte 

a una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit. 
c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.  

 
Article 10 - Actuacions per delegació  

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en el Consell Comarcal de la Selva, les normes 
contingudes a l’article anterior seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració 
delegada.  

2. Les modificacions de titularitat es sol·licitaran a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària, 
el qual tramitarà el canvi de nom, si s’escau, per delegació de la Direcció General del 
Cadastre.  
En particular, quan l’ORGT conegui de les transmissions de propietat per haver rebut 
informació dels Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del 
padró de l’IBI i comunicarà els canvis a la Gerència Territorial del Cadastre.  

3. Les declaracions de variacions diferents de les esmentades al punt anterior podran presentar-
se en l’Ajuntament o en l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.  
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral 
realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent al Cadastre.  

4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària 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 que delegaren les seves facultats el Consell 
Comarcal de la Selva.  

 
Article 11 - Règim de liquidació  

1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària 
d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de 
concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents 
a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels 
expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra 
aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les 
matèries compreses en aquest apartat.  

2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu aquesta 
Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les circumstàncies que 
fonamenten la sol·licitud.  

3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponen a 
valors - rebut com les liquidacions per ingrés directe.  

4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits que, 
portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament les 
notificacions del valor cadastral i base liquidable.  
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense 
que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases 
imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es 
procedeixi a l’exacció anual de l’impost.  
 

Article 12 - Règim d’ingrés  
1. El període de cobrament per als valors - rebut notificats col·lectivament es determinarà cada 

any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província.  
Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel reglament 
General de Recaptació, que són:  

a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural 
següent. 

b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 20 del mes natural 
següent.  

2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense 
que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que s’exigeixi un 
recàrrec del 20 per cent de l’import del deute no ingressat, així com el dels interessos de 
demora corresponents.  



 

 

El recàrrec serà del 10 per cent quan el deute s’ingressi abans que hagi estat notificada al 
deutor la providència de constrenyiment.  

 
Article 13 - Impugnació dels actes de gestió de l’impost  

1. Els actes dictats pel cadastre, objecte de notificació podran ser impugnats en via econòmic-
administrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva executivitat, tret 
que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal Econòmic-Administratiu competent, 
quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva execució pogués causar perjudicis 
d’impossible o difícil reparació.  

2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden 
formular recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període 
d’exposició pública dels padrons corresponents.  

3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal 
funció a l’Ajuntament, d’acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta ordenança, es pot 
interposar el recurs de reposició previst en l’apartat anterior.  

4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció administrativa 
per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat 
sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi garantia pel total del deute 
tributari.  
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, 
sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o 
bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna.  

5. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu 
en els terminis següents:  

a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.  

b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de 
l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.  

 
Disposició addicional primera 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu 
de la promulgació de normes posteriors  
 
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 addicional segona.  
Recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter 
permanent 
 
1. Naturalesa, objecte i àmbit d'aplicació. 
 
1.1. D'acord amb l'article 72.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'estableix un recàrrec sobre la quota líquida de l'Impost 
sobre Béns Immobles corresponent als immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb 
caràcter permanent. 
 
1.2. El recàrrec respon a la necessitat de protegir la funció social de la propietat afavorint el dret 
d'accés a l'habitatge dels ciutadans. 
 
1.3. El recàrrec s'exigirà en raó dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb 
caràcter permanent que estiguin situats en el terme municipal. 
 
2. Pressupost de Fet 
 
Constitueix el pressupost de fet del recàrrec la titularitat dels immobles d'us residencial desocupats 
amb caràcter permanent conforme a allò establert en aquesta Ordenança fiscal. 
 
3.- Definicions. 
 



 

 

3.1. Als efectes de la present ordenança, es considera immoble d'ús residencial desocupat amb 
caràcter permanent aquella edificació en sòl urbà apte per al seu ús com a habitatge, respecte de la 
qual es tingui dret de propietat, d'usdefruit o de superfície, i que a 31 de desembre estigui desocupat 
d'acord amb els criteris disposats en el número següent d'aquest article. 
 
En tot cas, el concepte d'habitatge serà el previst en les Lleis 18/2007, de 28 de desembre, de dret a 
l'habitatge de Catalunya, i 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre habitatges buits. 
 
3.2. S'entén per desocupació de l'habitatge el fet que aquest es trobi en disposició de ser ocupat, o de 
cedir el seu ús a un tercer, sense que hi hagi causa justificativa de la desocupació, perllongant 
aquesta situació durant almenys dos anys. La desocupació serà declarada per l'ajuntament en els 
termes que preveu aquesta ordenança. 
 
El còmput del termini de dos anys de desocupació s'iniciarà a partir de la data en que l'habitatge 
estigui a disposició del propietari per a ser ocupat o per a cedir el seu us a un tercer, i no existeixi 
causa alguna que justifiqui la desocupació. 
 
En el cas d'habitatges de nova construcció, s'entén que existeix disponibilitat per a que l'habitatge 
sigui ocupat a  
partir de tres mesos a comptar des de la data del certificat final d'obra.  
 
El còmput del termini de dos anys s'interromprà per l'ocupació de l'habitatge durant un període de, 
com a mínim, sis mesos continuats. 
 
3.3. Es consideren causes justificades de desocupació d'un habitatge: 
 
- El trasllat fora d'ella per raons laborals. 
 
- El canvi de domicili a causa d'una situació de dependència. 
 
- L'abandonament d'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població. 
 
- Que la propietat de l'habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució. 
 
- Que l'habitatge hagi de ser rehabilitat conforme a l'article 3.g) de la Llei 18/2007 i d'acord amb el que 
disposa l'article 8.b) de la Llei 14/2015. 
 
- Que, estant l'habitatge hipotecat, hi hagi clàusules contractuals que impossibiliten o facin inviable 
destinar-lo a un ús diferent del previst inicialment, quan es va atorgar el finançament des d'abans 
d'aprovar la present ordenança. En cap cas, el subjecte passiu del recàrrec i el creditor hipotecari 
poden formar part del mateix grup empresarial. 
 
- Que l'habitatge estigui ocupat il·legalment i consti degudament acreditat. 
 
- Que l'habitatge formi part d'un edifici adquirit íntegrament per a la seva rehabilitació, dins dels últims 
cinc anys, tingui una antiguitat superior a quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin 
inviable tècnicament l'inici de les obres de rehabilitació. 
 
- Que l'habitatge es destini a allotjament, pensió, hostal o similars. 
 
- Que l'habitatge hagi estat adquirit per herència i no hagi transcorregut el termini de 3 anys a comptar 
des de la data de defunció. En els supòsits que per absència de testament fos necessari tramitar una 
declaració d'hereus, el termini serà de 4 anys.  
 
3.4. Els habitatges que reuneixin les característiques exposades dels immobles desocupats amb 
caràcter permanent hauran de ser donats d'alta en el registre municipal d'immobles desocupats amb 
caràcter permanent que a aquest efecte gestioni l'ajuntament. Igualment, hauran de manifestar-se les 
variacions que afectin a aquest qualificació de l'immoble o que puguin determinar la seva baixa en el 
registre. 
 
L'alta la pot fer voluntàriament el titular del dret que correspongui o el mateix Ajuntament a partir de la 
informació que obtingui en l'exercici de les seves competències. 
 



 

 

En tot cas, la declaració de bé immoble d'us residencial desocupat permanentment per part del 
Ajuntament s'ajustarà a aquest procediment: 
 
El procediment de declaració de bé immoble d'us residencial desocupat permanentment s'iniciarà 
mitjançant resolució on es facin constar els indicis de la desocupació, que serà notificada a qui ostenti 
el dret de propietat, usdefruit o de superfície de l'immoble afecte al procediment. 
 
En el termini de 15 dies, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució indicada, 
l'interessat podrà formular les al·legacions que estimi oportunes, així com aportar qualsevol mitjà de 
prova en defensa del seu dret. 
 
En base a les al·legacions i proves aportades el procediment finalitzarà amb la declaració, si 
procedeix, d'immoble d'us residencial desocupat amb caràcter permanent.  
 
La declaració d'un immoble com a desocupat amb caràcter permanent per part de l'ajuntament es pot 
sustentar en els indicis conduents a tal conclusió. En tot cas, l'ajuntament pot fonamentar la seva 
decisió en les dades del padró municipal. 
 
Contra la declaració d'immoble d'us residencial desocupat amb caràcter permanent l'interessat podrà 
recorre conforme a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
4.- Subjecte passiu. 
 
El subjecte passiu del recàrrec coincideix amb el de l'Impost sobre Béns Immobles la quota líquida del 
qual és objecte de recàrrec d'acord amb les normes de la present ordenança. 
 
5.- Determinació de la quota. 
 
5.1. El recàrrec consistirà en l'aplicació del percentatge del 50 % sobre la quota líquida de l'impost 
sobre béns immobles de l'immoble d'us residencial declarat desocupat . 
 
5.2. La quota líquida sobre la que recaurà el recàrrec correspondrà a la de l'exercici de l'impost sobre 
béns immobles de l'any en que es meriti el recàrrec. 
 
6.- Acreditament. 
 
El recàrrec es meritarà el 31 de desembre de cada exercici, en tant que l'immoble hagi estat declarat 
desocupat i mentre que aquest no hagi estat donat de baixa del registre municipal d'immobles 
desocupats amb caràcter permanent. 
 
7.- Normes de gestió. 
 
7.1. Es practicaran liquidacions de venciment singular en aquells supòsits on s'hagi produït la 
incorporació per primera vegada d'immobles al registre municipal d'immobles desocupats amb 
caràcter permanent. 
 
7.2. Un cop practicada la liquidació anterior, i a partir de les dades existents en el registre municipal 
d'immobles desocupats amb caràcter permanent, s'elaborarà anualment el padró fiscal que inclourà 
les corresponents liquidacions del recàrrec, que es notificaran col·lectivament mitjançant edictes que 
així ho adverteixin. 
 
8.- Règim de liquidació. 
 
8.1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió d’aquest recàrrec, 
seran competència exclusiva de l'ajuntament i comprendran les funcions de concessió i denegació 
d’exempcions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, 
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, 
resolució dels recursos que s’interposin contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i 
informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.  
 
8.2. Les liquidacions tributàries seran practicades per l'ajuntament, tant les que corresponen a valors-
rebut com les liquidacions de venciment singular.  
 



 

 

8.3. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es produeixin 
modificacions de caràcter general dels elements integrants del recàrrec, mitjançant la corresponent 
ordenança fiscal. 
 
9.- Règim d'ingrés. 
 
9.1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i 
es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei general 
tributària, que són:  
 
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes posterior.  
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes posterior.  
 
9.2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense que el 
deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que s’exigeixin els recàrrecs del 
període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei general tributària. 
 
10.- Impugnació. 
 
10.1. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'ajuntament, els interessats poden 
formular el recurs de reposició previst en l'article 14 del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període d’exposició 
pública dels padrons corresponents.  
 
10.2. La interposició del recurs de reposició davant l'ajuntament no suspèn l’acció administrativa per 
al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la 
suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi garantia pel total del deute tributari.  
 
No obstant, en casos excepcionals, l'ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, sense 
prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o bé demostri 
fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna. 
 
10.3. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en 
els terminis següents:  
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la 
notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.  
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de l’endemà a aquell 
en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 
 
11.- Compensació a favor dels ajuntaments. 
 
En tant resultin compensats els recàrrecs previstos en aquest Ordenança pels habitatges a que es 
refereix la Disposició addicional primera de la Llei 14/2015, de 21 de juliol, de la Generalitat de 
Catalunya, l'ajuntament no practicarà liquidacions del recàrrec dels béns immobles d'us residencial on 
el subjecte passiu sigui una entitat jurídica. 
 
Els procediments de compensació o coordinació pertinents a favor de l'ajuntament seran els que 
reglamentàriament s'estableixin en el desenvolupament de dita Disposició.  
 
 12.- Actuacions per delegació. 
 
12.1. Si la gestió de l'impost sobre béns immobles ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva, 
la liquidació del recàrrec correspondrà efectuar-la per l'Organisme de Gestió Tributària que actuï per 
delegació.  
 
A tal efecte l'ajuntament facilitarà les dades corresponents al registre d'immobles desocupats amb 
caràcter permanent per a poder confeccionar els padrons fiscals o, si s'escau, liquidacions. 
 



 

 

12.2. Seran competència de l'ajuntament, sense que sigui delegable al Consell Comarcal de la Selva 
el procediment i declaració d'immoble d'us residencial desocupat permanentment previst en aquesta 
Ordenança. 
 
12.3.Totes les actuacions de recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària del 
Consell Comarcal de la Selva s’ajustaran a allò que preveu la normativa. 
 
12. 4. No obstant l’anterior l'ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte del recàrrec aquí regulat, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició transitòria  
Beneficis fiscals preexistents  

1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre béns immobles reconeguts amb anterioritat a l’1 de 
gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui necessària 
la seva sol·licitud. 

2. Les exempcions concedides per l’Ajuntament, a l’empara de la Llei 30/1994, de 24 de 
novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interès 
general, mantindran la seva vigència fins el 31 de desembre de 2004.  

 
Disposició final  
Aquesta ordenança fou modificada provisonalment pel Ple de la Corporació de 16 d’octubre de 2017 i 
publicada en el BOP número 241 de 20.12.2017, 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. 
 
Aquesta ordenança ha estat modificada mitjançant acord de Ple de la Corporació en sessió celebrada 
en data 26 de novembre de 2018 i entrarà en vigor el dia de seva publicació definitiva al BOP, fins a 
la seva modificació o derogació expressa.  
 
Aquesta ordenança ha estat modificada mitjançant acord de Ple de la Corporació en sessió celebrada 
en data 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.  
 
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.- 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. 
 
Votació: Aprovat per unanimitat, amb 9 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac 
Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit 
Cortada Esteve, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) 
 
 
17.0.- Aprovació provisional de la revocació i deixar sense efecte la taxa per la prestació dels 
serveis d'ensenyament del Càntir, escola de música i centre de les arts de Breda CECAMB 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té vigent l’Ordenança Núm. 16 que regula la Taxa per a la prestació dels 
serveis d’ensenyament del “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts de Breda” CEMCAB. 
 



 

 

En data 13 de juliol, per Decret d’Alcaldia 2020CDECR000563, s’ha iniciat l’expedient per a la 
supressió del servei municipal de l’escola de música el Càntir.  
 
En data 30 de setembre de setembre de 2020, el secretari-interventor ha informat favorablement la 
proposta de supressió i derogació de l’ordenança fiscal atès que s’ha iniciat l’expedient de supressió 
del servei i per tant no procedeix gravar l’activitat mitjançant una taxa. 
 
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 i 47.1 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. 16 que regula la Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament del “Càntir, Escola 
de Música i Centre de les Arts de Breda” CEMCAB 
 
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. En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, els 
acords s’entendran definitivament adoptats, sense necessitat d’un nou acord plenari.  
 
Tercer.- 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. 
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt manifesta que obviament és absurd 
mantenir la taxa quan s’ha suprimit el servei però  demana que l’Ajuntament es plantegi a mig termini 
recuperar el servei.  També demana que la bonificació es faci als alumnes en comptes de fer-ho a 
una escola privada.  
 
L’Alcalde respon que és un tema que s’està estudiant fins i tot obrir-ho a altres escoles.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, pregunta quantes persones s’han 
inscrit a l’escola de música de Riells.  
 
L’Alcalde respon que segons les últimes dades que disposa, s’han donat d’alta sis alumnes i cinc més 
estan en període de prova.  A més cal tenir en compte que estem davant un any molt estrany, molt 
condicionat pel COVID.  Respecte a si l’Ajuntament es planteja a curt termini tornar a prestar el servei 
de forma directa, respon que no.  L’Ajuntament està interessat en propostes concretes, amb convenis 
amb altres escoles o pel fet que s’obri una seu a Breda per exemple. Tot això es pot estudiar però no 
estem en condicions de tornar a fer el servei de forma directa. Caldrà que aquest tema sigui estudiat 
per la nova regidora.  
 
Votació:  Aprovat per majoria absoluta amb 7 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa 
Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Rosa Prat Sala, 
Samuel Torres Torrent) i 2 abstencions (Aleix Reche Marti, Judit Cortada Esteve) 
 
 
18.0.- Aprovació provisional de la modificació puntual de l'Ordenança Fiscal 17 Taxa per la 
prestació de serveis a la piscina municipal. 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda disposa de l’Ordenança fiscal número 17 que regula la taxa per la prestació de 
serveis en la piscina municipal.  
 



 

 

L’Alcaldia proposa una modificació dels punt 4 i 6 de l’article 6 – Quota tributària, per tal d’incloure les 
persones separades judicialment o divorciades en les reduccions de les quotes que ja s’hi recullen. 
 
En data 30 de setembre de 2020, el secretari-interventor ha informat favorablement la proposta. 
 
Legislació aplicable 
Els articles 15 a 19 i 20.4.o) 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 i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovació provisional de la modificació parcial de l’Ordenança Fiscal núm. 17 de la taxa per 
la prestació de serveis en la piscina municipal, concretament es modifica l'article 6, punt 4 i 6,  
quedant redactats de la següent forma:   
 
Article 6 - Quota tributària  
 
4. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 15% : 

1.  Les famílies nombroses i monoparentals que ho acreditin amb el carnet original expedit pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya o document 
equivalent.  

2. Les persones separades judicialment o divorciades amb menors al seu càrrec, que ho 
acreditin amb a setència judicial o document equivalent. 

 
Aquesta bonificació s’aplicarà també en els casos d’abonaments individuals dels membres de 
les famílies esmentades, amb la deguda acreditació.  

 
6. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% de la quota de 
Matrimonis o parella de fet (per parella) les persones que hagin acreditat ser família monoparental o 
persones divorciades o separades judicialment. 
 
Es modifica la disposició final de les ordenança incorporant el següent redactat: 
 
“Aquesta ordenança ha estat modificada provisionalment pel Ple de la Corporació del 5 d’octubre de 
2020, i entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació definitiva al BOP.” 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i als taulers d’anuncis, físic i 
electrònic, 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 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. 
 
Intervenció. 
 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que es tracta d’ampliar els supòsits de bonificació equiparant 
a les famílies monoparentals.  
 
Votació: Aprovat per unanimitat, amb 9 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac 
Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit 
Cortada Esteve, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) 
 
 
 
 



 

 

19.0.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les tarifes del servei de 
taller d'activitats recreatives, d'estimulació cognitiva i animació sociocultural 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té aprovada i vigent l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de taller 
d'activitats recreatives, d'estimulació cognitiva i animació sociocultural. 
 
Actualment aquests serveis s’estan prestant només a les tardes tot i que és voluntat de la corporació 
l’augment del servei amb ampliació als matins d’obertura del servei de taller d'activitats recreatives, 
d'estimulació cognitiva i animació sociocultural. 
 
El secretari-interventor ha emès un informe sobre la proposta de modificació de l’ordenança per 
adaptar les tarifes que graven els serveis públics que es gestionen a través d’una concessió de 
servei. 
 
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 inicialment la modificació de 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:  
 
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 de les hores 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) 

Preu del servei per hora 5,25 5,75 

 
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. 
 
Disposició final  
La present modificació de l’ordenança ha estat aprovada per acord de Ple de data 5 d’octubre de 
2020 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 i als taulers d’edictes físic i electrònic 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 que procedeixin.  
 



 

 

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.- 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. 
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 7 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa Molins, 
Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Rosa Prat Sala, Samuel 
Torres Torrent) i 2 abstencions (Aleix Reche Marti, Judit Cortada Esteve) 
 
 
20.0.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal de 
distribució d'aigua i clavegueram 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té aprovada i vigent l’ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal 
de distribució d’aigua i clavegueram. 
 
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.  
 
En data 10 de setembre de 2020, 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 30 de setembre de 2020, 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 provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei 
municipal de subministrament d’aigua i clavegueram, d’acord amb el termes següents:  
 
6.1. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
La quantia es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

  Euros 

1. Quota fixa de servei per abonat i mes 5,2134 

2. Tarifa de subministrament  

- Fins a 6 m3/abonat/mes – 1r BLOC 0.2640 

- De 6,01 a 12 m3/abonat/mes – 2n BLOC 0,5641 

- Excés de 12 m3/abonat/mes – 3r BLOC 0,8985 



 

 

.../... 
 
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 – 1r BLOC 0,2335 

- De 6,01 a 12 m3/mes/abonat – 2n BLOC 0,5154 

- Excés de 12 m3/mes/abonat – 3r BLOC 0,9209 

 
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. 
 
Disposició final  
La present ordenança ha estat aprovada per acord de Ple de data 5 d’octubre de 2020 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 i als taulers d’edictes físic i electrònic 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 que procedeixin.  
 
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.- 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 es proposa un increment mitjà del 4,94% que preveu el 
contracte administratiu vigent amb l’empresa concessionària.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt manifesta que hi vota en contra atès que 
sempre ha mostrat la seva disconformitat amb els termes del contracte, i també perquè no hi ha cap 
mesura per reduir la taxa en els casos de famílies nombroses. Pregunta quan es reunirà la comissió 
de seguiment.  
 
L’Alcalde respon que la comissió es preveu es convoqui a finals d’octubre o principis de novembre.   
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, pregunta si durant el confinament 
hi ha hagut queixes d’errors en la facturació.  
 
L’Alcalde respon que no té constància que hi hagi hagut cap problema amb la facturació de l’aigua.  
 



 

 

El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP manifesta que no és correcte augmentar any 
rera any aquest percentatge. Malgrat ser una situació adquirida per governs anteriors de CiU, no pot 
aprovar-ho.  
 
L’Alcalde manifesta que el preu de l’aigua a Breda està lleugerament per sobre la mitjana de 
Catalunya però no està pas molt lluny d’aquesta mitjana i en cap cas sóm el poble que més paga de 
la comarca.  El que si és cert és que la gestió directa feta pel propi Ajuntament podria ser més 
econòmica perquè no hi ha el benefici industrial, però en aquests moments no estem en disposició de 
fer aquesta gestió perquè tenim un contracte que ens vincula i que s’ha de respectar en els termes 
aprovats  
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 6 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa 
Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent), 2 
vots en contra (Aleix Reche Marti, Juan Antonio Marin Acuña) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
 
21.0.- Aprovació de la modificació puntual de l'Ordenança de protecció, control i tinença 
d'animals al terme municipal de Breda 
 
Antecedents  
L’Ajuntament de Breda disposa d’una l’Ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme 
municipal  publicada al BOP de Girona número 19 de 29 de gener de 2016, modificada mitjançant 
acord plenari de 30 de gener de 2017 i de 16 d’octubre de 2017.  
 
Aquesta ordenança té per finalitat  assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, 
garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els abandonaments d'animals, 
fomentar la participació ciutadana en la defensa i protecció dels animals i preservar la salut, la 
tranquil·litat i la seguretat de les persones. 
 
A l’annex 1 d’aquesta Ordenança s’hi estableixen els imports de les sancions segons la descripció 
dels fets denunciats. El tercer concepte especifica que “No evitar la fugida d’animals” està 
considerada una falta lleu i sancionada amb 200 euros de multa. 
 
Es considera que un import de 200 euros és excessiu per aquesta infracció i s’entén més adequat 
una multa per import de 100 euros. 
 
Per tant, a proposta de la regidoria de Governació es proposa la modificació puntual de l’Annex 1 que 
regula els imports de les sancions. 
 
Vist l’informe de secretaria de data 30 de setembre de 2020. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, l’acord d’aprovació de la modificació de 
l’Ordenança és competència del Ple i la validesa de l’acord requereix el vot favorable de la majoria 
simple dels membres presents, tal com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril. 
 
Legislació aplicable 
Articles 4.a ), 22.2.e), 139 a 141 de la Llei 7/1985, del 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, 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.   
Article 128 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Annex 1 que regula les infraccions i sancions de 
l’Ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme municipal de Breda, pel que fa al tercer 
concepte “No evitar la fugida d’animals” és disminueix l’import de la multa de 200 euros a 100 euros.  
 
Segon.-  Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC i al tauler d’anuncis de 
la Corporació durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i 



 

 

presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, la 
corporació local adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, 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 inicial.  
 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari i es procedirà a publicar el text íntegre de la 
modificació en el BOP i a notificar-ho a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat.   La modificació 
entrarà en vigor una vegada publicada íntegrament el seu text i transcorregut el termini assenyalat a 
l’article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.    
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP, pregunta perquè s’ha fet aquest canvi i si ha 
estat fruit de la pressió que s’ha fet a través de les xarxes socials.   
 
El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que la persona que s’ha queixat a través de les xarxes socials 
ha hagut de pagar la multa i en tot cas la reducció de l’import només serà aplicable a partir d’ara, una 
vegada s’aprovi definitivament aquesta modificació.  
 
El regidor Sr. Josep Amargant manifesta que s’ha considerat que la multa certament és cara i 
segurament desproporcionada. Sempre s’ha intentant avisar al propietari per evitar haver de 
sancionar la primera vegada, però això no sempre és possible atès que l’ordenança no especifica que 
només es multi quan hi ha reincidència, per tant es pot multar quan s’ha produït el fet per primera 
vegada.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, recorda que el seu grup ja es va 
queixar dues vegades al Ple d’aquest tipus de multa que considerava desproporcionada i per tant 
agraeix que finalment es tingui en compte.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta que l’import de 200 euros quan 
és la primera vegada que s’escapa l’animal és un abús, però també és cert que en cas de 
reincidència l’ordenança podria preveure un escalat, i pagar més com més reincident sigui.  
 
El Sr. Toni Marín pregunta sobre les queixes dels excrements dels gossos.  
 
El Sr. Josep Amargant reconeix que és impossible controlar tots els gossos per part de la Guardia 
Municipal, perquè els propietaris els treuen a passejar en llocs i hores que no poden ser vigilats. 
Explica que recentment s’ha posat una multa gràcies a una denuncia ciutadana que es va poder 
comprovar i per això l’Ajuntament demana la col.laboració ciutadana per poder acabar amb aquestes 
conductes incíviques.  
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Andreu Pujol Mas, Didac Manresa 
Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit Cortada 
Esteve, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 1 abstenció (Aleix Reche Marti) 
 
 
22.0.- Moció manifest dels ajuntaments del Parc Natural del Montseny 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció: 
 
Des del 1977 el massís del Montseny gaudeix de la protecció del Pla Especial de Montseny, 
desplegant-se sobre 31.063,90 ha situades a cavall de les províncies de Barcelona i Girona, abastant 
part del territori de les comarques del Vallès Oriental, d’Osona i La Selva. El seu perímetre engloba 
sòls que pertanyen els municipis d’Aiguafreda, Arbúcies, Breda, Campins, Cànoves i Samalús, El 
Brull, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, Gualba, La Garriga, Montseny, Riells i Viabrea, Sant 
Feliu de Buixalleu, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Seva, Tagamanent i 
Viladrau. 
 
El conjunt dels municipis de l’àmbit del PN del Montseny van començar a tenir veu en l’Òrgan de 



 

 

gestió del Consell Coordinador el 17 de març de 1984 amb la finalitat de garantir la participació i 
col·laboració en la gestió de l'espai protegit de les diferents administracions públiques amb 
competències específiques en aquest àmbit territorial. 
 
Al llarg d’aquests més de 35 anys s’ha d’agrair la gestió realitzada per tots els integrants dels 
diferents Consells Coordinadors, que ha donat com a fruit un dels espais naturals més emblemàtics 
del nostre país. 
 
Actualment ens trobem davant un Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge del Parc del 
Montseny que vam consensuar i aprovar per ple tots els ajuntaments del PN Montseny que no té 
validesa efectiva. I això ens aboca a regir-nos en la norma inicial de protecció del Pla Especial del 
Montseny del 1977, un viatge en el temps que no ens podem permetre. 
 
Els ajuntaments representants al Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny manifestem la 
voluntat ferma de participar de forma més activa en la governança i la gestió del PN Montseny, amb 
més implicació en la presa de decisions, en la redacció i liquidació del pressupost, en el pla de gestió 
anual, en definitiva, els ajuntaments volem participar directament de la presa de decisions del dia a dia. 
Demanem aportar la visió municipal i de territori, que de vegades queda desdibuixada en les diferents 
capes de les administracions supramunicipals. 
 
Demanem revisar el model de guarderia, fent una proposta per la figura del guarda de proximitat i poder 
aportar la mirada municipal pel que fa a la gestió d’aquest important recurs. 
 
Demanem revisar procediments de treballs de manteniment i serveis amb la finalitat de poder 
cooperar i millorar la gestió dels recursos actuals. 
 
Demanem conèixer el procediment documental de les diferents tramitacions i si cal redefinir-lo 
conjuntament. 
 
Pels motius exposats, plantegem la creació de manera immediata d’una comissió executiva de 
representació de l’àmbit municipal que faci de motor i que es coordini amb el Consell Coordinador. 
 
Finalment, s’acorda donar compte d’aquest manifest a la presidenta de la Diputació de Barcelona, al 
diputat de l’Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals i al diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i 
Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, a la gerència de Serveis d'Espais 
Naturals i a la cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals; al president de la diputació de Girona i a la 
diputada delegada de Medi Ambient de la Diputació de Girona; així, com a la direcció del Parc Natural 
del Montseny. 
 
Intervencions: 
 
El regidor Sr. Sam Torres presenta i explica la moció.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt manifesta que hi votaran a favor però vol 
puntualitzar un parell de coses.  En primer lloc sentim a parlar dels actors del territori però hem de 
tenir en compte a tots els actors, que sóm els que hi vivim i no només els alcaldes i propietaris, i en 
segon lloc l’experiència ens diu que en matèria de conservació de la natura val més escoltar els 
experts que hi entenen enlloc dels interessos i les creences de la gent de la terra.  
 
El regidor Sr. Toni Marín, portaveu del grup del PSC-CP manifesta que li semblen molt bé les 
puntualitzacions que ha fet el company de la CUP atès que cal recordar que els Ajuntaments són els 
que varen fer les urbanitzacions al Montseny. 
 
El Sr. Sam Torres manifesta que en aquest punt hi està totalment d’acord, però la moció no diu que la 
gestió hagi de deixar d’estar en mans dels tècnics sinó que cal que els Ajuntaments tinguin una major 
participació en les decisions. Des dels Ajuntaments no ens assabentem de la meitat del que passa 
dins el Parc Natural, el Consell Coordinador es reuneix cada sis mesos i molts dels tràmits es 
relenteixen. Des dels Ajuntaments demanem més agilització en els tràmits i poder insidir en el dia a 
dia de la gestió.   
 
El Sr. Marín manifesta que entén que els municipis participin en la gestió del Parc, això està bé, però 
no deixa de ser una mica contradictori quan des de Breda sempre hem posat pals a les rodes a que 
s’amplii el Parc dins el nostre terme municipal. També hem de tenir en compte que hi ha municipis 
petits que la majoria de la seva població depèn dels quatre propietaris del territori i els interessos dels 



 

 

propietaris no sempre són sinomim de bona gestió, per això cal que en la gestió hi intervinguin 
experts i biòlegs; no obstant dit això, hi votarem a favor perquè evidentment els Ajuntaments hi ha de 
participar.  
 
El Sr. Torres posa com exemple el problema que ens trobem aquests dies d’accés descontrolat  de la 
població al cim del Montseny i com des del Parc Natural no s’ha comunicat cap gestió als 
Ajuntaments; fets com aquests requereixen de major comunicació i col..laboració.   
 
L’Alcalde manifesta que estem davant un debat complex i evidentment hi ha un punt de contradicció i 
un punt d’impossibilitat de lligar un discurs amb l’altre, i en certa manera els Ajuntaments ens trobem 
al mig, evidentment no representem els interessos dels propietaris forestal perquè aquests es 
representen a si mateixos, però això no és incompatible en defensar que els Ajuntaments han de 
participar més en la gestió del Parc.  
 
Votacions:  Aprovat per unanimitat amb 9 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac 
Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit 
Cortada Esteve, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) 
 
23.0.- Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la 
Generalitat de Catalunya 
 
L’Ajuntament de Breda rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem 
d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit 
democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d’investidures 
fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia.  
 
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera de 
forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el 
rebuig a la sentència de forma conjunta.  
   
Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que: 
  

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que 
garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre 
social.  
 

2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones 
sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i 
ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs 
electes no renunciarem de cap de les maneres. 
 

3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la 
nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat espanyol. Som un 
poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. 
Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una 
discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política 
contra els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en 
persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat 
obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima, la República 
Catalana.  
 

4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l’estat 
i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels drets de 
la ciutadania. Una justícia que no faci política.  En definitiva, una justícia que respecti la 
separació de poders. 
 

5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president de la 
Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats 
en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de 
la instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral 
Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos 
processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat 
d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.  
 



 

 

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, 
escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer 
com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima 
prioritat serà preservar-la. 
 

7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de cada 
poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el suport 
majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 
2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats 
Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada i injusta 
contra un moviment legítim com és l’independentisme català. Una opció política que és l’única 
capaç de garantir, en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la 
protecció de la cultura i les institucions. 

 
Intervencions: 
 
El  regidor Sr. Andreu Pujol Mas presenta la moció presentada conjuntament pels grups d’ERC-AM, 
JuntsxCat-Breda i CUP-AMUNT, explicant que el seu text es va llegir la setmana passada a la plaça 
de la Vila per mostrar el rebuig a la inhabilitació del President Torra.  
 
Explica que la moció s’ha fet en forma de manifest redactat per l’Associació de Municipis per la 
Independència de la qual l’Ajuntament de Breda en forma part.  
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Toni Marín dient “com a regidor del grup municipal socialista de Breda 
vull manifestar que creiem fermament amb la democràcia i per aquest motiu entenem que l’Estat 
garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest pacte social 
que és la Constitució i l’Estatut d’Autonomia i exigim el respecte absolut als drets fonamentals, uns 
drets inherents a totes les persones sense discriminació de les seves condicions personals, socials i 
econòmiques, polítiques i ideològiques. El dret a la neutralitat de les institucions públiques, 
especialment en campanya electoral, és un d’aquests drets fonamentals, al qual els càrrecs electes 
no hi renunciarem de cap de les maneres i hem d’exigir que es compleixi. La dictadura franquista amb 
el beneplàcit d’una part de la dreta catalana va reprimir la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres 
institucions, afortunadament amb la mort del dictador el pacte social entre totes les corrents 
ideològiques existents es va concretar amb una Constitució i un Estatut que van restablir el sistema 
democràtic, el nostre autogovern i l’ús preminent del català a l’administració, a l’ensenyament i a la 
cultura del nostre país. Demanem un govern just, ponderat i equilibrat, un govern que doni garanties a 
l’Estat, a Catalunya i a tota la ciutadania. Un govern que ofereixi seguretat i asseguri els drets de la 
ciutadania, un govern que no es salti les lleis, donant un exemple pèssim a la ciutadania, un govern 
que respecti la separació de poders, un govern que es preocupi pel problemes socials, per l’economia 
i pel futur dels nostres joves i ara especialment per la salut, en definitiva un govern que governi. Les 
nostres institucions i els nostres representants escollits democràticament es mereixen el màxim 
respecte, només amb unes institucions fortes i respectades Catalunya pot créixer com a país i malgrat 
el descrèdit de cara a les institucions que algú està comportant amb el seu comportament, la nostra 
màxim prioritat serà preservar-les i és per això que apuntem amb optimisme la possibilitat d’unes 
noves eleccions que possibilitin un govern progressista que realment es preocupi dels problemes de 
Catalunya i dels catalans, de les classes populars, dels nostres avis i dels nostres joves, de l’educac ió 
de la sanitat, de la lluita contra el canvi climàtic i per la igualtat real de les dones, que faci un punt i 
apart i torni a posar Catalunya al capdavant d’Espanya i la recol.loqui com una de les regions més 
dinàmiques, pròspera i rica d’Europa. Perquè tot això ens beneficiarà a tots els catalans i catalanes”. 
 
L’Alcalde manifesta que òbviament a títol personal no hi està d’acord però té tot el dret de manifestar 
el seu posicionament.  
 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, 
Didac Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Judit Cortada Esteve, Rosa 
Prat Sala, Samuel Torres Torrent) i 1 vot en contra (Juan Antonio Marin Acuña) 
 
 
24.0.- Moció en suport de la iniciativa legislativa popular de proposta de llei de declaració del 
Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès nacional i de reserves naturals 
integrals (#ilp montseny) 
 
El grup municipal CUP Breda, presenta la següent moció:  
 



 

 

El massís del Montseny que va ser declarat Parc Natural l'any 1977, i catalogat des del 1978 com 
a reserva de la Biosfera de la UNESCO, pels seus valors ambientals, es troba ubicat a la serralada 
Prelitoral, entre les comarques d’Osona, el Vallès Oriental i la Selva, a cavall entre les províncies de 
Barcelona i Girona. Aquesta ubicació, així com la seva proximitat amb l’àrea metropolitana de 
Barcelona i la presència de recursos naturals, unida a la manca d’una normativa de protecció 
eficaç, està produint una pressió insostenible sobre la seva flora i fauna, la seva gea i les seves 
aigües, amenaçant la manera de viure de la seva gent i acabant, alhora, amb el seu sector primari. 
L’any 2016 l’exigua normativa conservacionista, que contenia el Pla Especial de protecció del 
Montseny aprovat l’any 2008, va ser anul·lada per una sentència del Tribunal Suprem, retornant 
la situació legal a una reglamentació urbanística elaborada a l’època del tardo- franquisme, que 
fou aprovada l’any 1977. Entre altres efectes, aquesta sentència del TS, ha deixat desprotegides 
més de 1.700 hectàrees del massís i en extrema fragilitat legal la resta del seu espai. Per aquest 
motiu, els valors ambientals d’aquesta muntanya i la seva contribució al manteniment d’unes 
condicions de vida sostenibles, estan en perill. 
 
La lentitud de les institucions responsables de vetllar per la conservació d’aquest espai natural 
(Diputacions de Barcelona i de Girona i Generalitat de Catalunya), ha permès que el buit legal hagi 
estat utilitzat per a impulsar i reobrir projectes especulatius diversos: urbanístics, extractius, 
infraestructurals i turístics. Aquests projectes estan posant en perill tant els corredors biològics 
existents, com la conservació de les espècies protegides i els mateixos recursos ambientals 
suposadament protegits. Espècies emblemàtiques úniques, com el tritó del Montseny (Calotriton 
arnoldi), es troben en perill greu d’extinció. 
 
Davant d’aquesta situació la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), 
conjuntament amb les entitats ecologistes i conservacionistes DEPANA, Ecologistes en Acció i 
SEO/BirdLife, han redactat una proposició de llei de protecció del Montseny. Aquesta proposició 
ja ha estat presentada al Parlament de Catalunya per a la seva discussió i aprovació, en virtut de la 
Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (ILP) i ha estat admesa a tràmit per 
la Mesa del Parlament el 26 de novembre de 2019. 
 
Com ja s’ha dit, la indefinició jurídica actual genera conflictes ambientals a les zones que haurien 
de ser protegides. Per aquest motiu, l’objecte de la proposta de llei és definir, dotar i regular 
jurídicament els nivells de protecció que un espai natural, amb la riquesa biològica i els valors 
ambientals que conté el massís del Montseny, requereix. Els ecosistemes presents al Montseny, 
precisen d’una Llei que el protegeixi de polítiques depredadores que comprometen el futur del 
Parc, ja prou difícil davant l’escenari d’emergència climàtica que vivim. Per aquest motiu la 
proposta de Llei conté mecanismes per a fixar la protecció del Parc natural del Montseny, 
adaptant-la als coneixements del segle XXI i als reptes ambientals existents. La proposta de llei 
també té per objectiu evitar la terciarització massiva del massís, la híper-freqüentació i la 
construcció de noves infraestructures innecessàries i, en canvi, pretén augmentar la seva 
resiliència enfront del canvi climàtic. La proposta de Llei estableix tanmateix criteris de suport 
a l’economia real i de proximitat que representa el sector primari, la millor garantia contra la 
despoblació humana de la muntanya i l’empobriment de la biodiversitat actual. 
 
El mecanisme de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), instrument de participació ciutadana per 
excel·lència en l’àmbit legislatiu, esdevé l’eina més transversal, àgil i eficaç per a dotar al Parc natural 
d’una Llei de protecció, basada en les figures de Parc Natural, Paratge Natural d’Interès Nacional i 
Reserves Naturals Integrals, previstes a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
 
D’acord amb la legislació vigent, les ILP s’exerceixen mitjançant la presentació a la Mesa del 
Parlament d’una proposició de llei, que ha de comptar, almenys, amb el suport de 50.000 
signatures degudament autenticades, d’acord amb la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular. La consecució d’aquesta fita permetrà que el text es pugui discutir  al Ple del 
Parlament i tingui la possibilitat de ser aprovada. 
 
El text proposat integra les figures de màxima protecció que reconeix la legislació de Catalunya 
als espais naturals. Recull aspectes jurídics, organitzatius, geogràfics, ambientals i científics, que 
justifiquen la seva necessitat i estableixen les bases i la delimitació dels espais a protegir. Un cop 
aprovada la Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d’Interès Nacional i 
de Reserves Naturals Integrals pel Parlament els límits reals del Parc coincidirien amb les normatives 
que s’han anat aprovant en l’àmbit estatal i europeu: espais PEIN, Xarxa Natura2000, etc. De la 
mateixa manera, les figures de protecció proposades per la ILP, quedarien fixades per Llei i no es 
podrien modificar, tret que no fos a través d’un nou debat parlamentari. 
 



 

 

El Parc del Montseny juga un paper vital en el futur del nostre país, per la seva significació 
ambiental i per les conseqüències que la seva protecció tindrà sobre la resta d’espais naturals. 
Per tots els motius exposats el Ple de l’Ajuntament de Breda 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Donar suport a la proposta de Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges 
Naturals d’Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals (ILP-Montseny). 
 
Segon.- Fer una crida a les persones majors de setze anys, que compleixin amb els requisits exigits 
per la Llei a donar suport a la ILP-Montseny signant els plecs de recollida de signatures. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords mitjançant la seu electrònica municipal, el butlletí municipal 
i/o els mecanismes de comunicació amb la població habitualment utilitzats, i mitjançant nota de 
premsa als mitjans de comunicació locals i comarcals. 
 
Quart.- Instar al Consell Comarcal de la Selva a donar suport a la ILP-Montseny. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, 
DEPANA, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife (https://ilp-montseny.cat/contact) i a la Mesa del 
Parlament de Catalunya. 
 
Intervencions: 
 
El  regidor Sr. Aleix Reche Martí presenta la moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT, 
explicant que l’any 2016 una sentència del Tribunal Suprem va anul.lar el Pla Especial de protecció 
del Montseny que s’havia aprovat l’any 2008, i automaticmaent 1.700 hectàrees del massís varen 
quedar desprotegides.  Explica que d’això ja en fa més de quatre anys i davant la lentitut de les 
institucions, la Coordinadora de Salvaguerda del Montseny conjuntament amb altres entitats 
ecologistes ha iniciat la Iniciativa Legislativa Popular del Montseny, però perquè pugui accedir al 
Parlament de Catalunya calen recollir 50.000 signatures, per la qual cosa aprofitem el moment 
per fer una crida a tota aquelles persones que vulguin signar la ILT ho podrán fer després del 
Ple.  Tot seguit el Sr. Reche passa a exposar la proposta d’acords.  
 
Votació: Aprovat per unanimitat, amb 9 vots a favor (Aleix Reche Marti, Andreu Pujol Mas, Didac 
Manresa Molins, Isabel Vilamala Soler, Josep Amargant Argemi, Juan Antonio Marin Acuña, Judit 
Cortada Esteve, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent) 
 
25.0.- Assumptes urgents.   No s’escau. 
 
26.0.- Precs i preguntes 
 
L’Alcalde dona la paraula als membres assistents.   
 
El Sr. Toni Marín, portaveu del grup PSC-CP, en relació a la suspensió de tots els actes de la festa 
major, manifesta que entén la situació, que és greu, i per tant entén que s’anulessin tots els actes que 
comportessin aglomeracions de gent, però s’hauria d’haver fet un esforç per mantenir alguns dels 
actes programats o fer algun acte de forma telemàtica, atès que com a poble hem de demostrar que 
estem de festa.  Pregunta si es va valorar fer algun acte alternatiu,  i com es pensa fer per Nadal o 
Reis.  
 
L’Alcalde respon que no hi ha la regidora de festes per respondre però pot dir que l’equip de govern 
va tenir tota la voluntat i intenció del món de mantenir la festa fins l’últim moment.  Fins dos setmanes 
abans es preveia poder realitzar els actes programats però tot es va complicar i es va fer inviable.  
Dins l’equip de govern hi va haver el debat de mantenir alguns actes però finalment es va creure 
convenient anul·lar tota la festa perquè la gent no entendria perquè uns actes si es poden fer i altres 
no. Cal tenir present que a tots els pobles es va suspendre, excepte a Sant Celoni. El debat es va 
tenir i certament no va ser pacífica la decisió, però al final tothom o la majoria de la gent la va 
entendre, atès que acaba imperant el sentit comú.    
 
Pren la paraula el regidor Sr. Andreu Pujol Mas explicant que un dels actes programats s’ha pogut 
reprogramar a l’octubre, però la resta d’actes es creure convenient anul·lar-los del tot atès que en 
aquelles dates a Breda hi va haver un brot important, que aconsellava suspendre la festa.  Si no 
s’hagués fet segurament el brot hagués estat encara més important i no ens ho podíem permetre.  



 

 

Això unit amb la indisponiblitat de la regidora de festes va fer que s’acabés suspenent tota la 
programació.  Respecte els actes de Nadal dependrà del que l’equip de govern acordi amb la nova 
regidora de festes.  
 
L’Alcalde manifesta que la voluntat és que hi hagi Reis a Breda, i d’alguna forma es farà, però com ha 
dit el regidor Andreu Pujol, caldrà acabar-ho de consensuar amb la nova regidora.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JuntsxCat-Breda, manifesta que hi ha hagut moltes 
queixes dels preus dels programes de la festa major, per car i perquè no s’ha utilitzat.  
 
El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que es va pagar el mateix preu que anys anteriors i el llibret es 
va acabar repartint a totes les cases, i el programa anava a mig del llibret.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada trasllada la queixa de molts ciutadans que volen saber quan tornarà la 
normalitat al CAP de Breda, atès que no s’estan agafant ni les trucades.  
 
La regidora Sra. Rosa Prat manifesta que la normalitat dependrà de la plantilla de cada centre.   
Explica que ha parlat amb les professionals i li diuen que ja han començat a donar hores però les 
dues línies de telèfon les tenen col.lapsades.  Demanen que la cita prèvia es faci a través de 
l’aplicació La meva Salut, i llavors truquen a la gent i agenden les visites.  
 
La Sra. Cortada diu que el problema és que et truquen molts dies més tard.  
 
La Sra. Prat manifesta que el funcionament normal ara per ara no hi serà perquè el servei no s’ha 
reforçat amb més personal i les mateixes professonals li han traslladat que van desbordades i amb 
molta sobrecàrrega de treball. 
 
L’Alcalde demana comprensió a la ciutadania.  
 
La Sra. Cortada pregunta si un cop inaugurat el carril bici, l’Ajuntament està treballant en algun 
projecte per reactivar el turisme.  
 
L’Alcalde respon que des de la inauguració no s’ha avançat en aquest punt.  
 
El regidor Sam Torres explica que s’ha reunit amb el responsable del Consorci de Vies Verdes de la 
Diputació de Girona per mirar si és possible que el Consorci es faci càrrec del manteniment i la 
promocioni com una via verda. Explica que ens han confirmat que el tram de Breda fins a l’Estació 
compleix amb els requisits per ser integrat dins el Consorci, però s’ha d’estudiar com queda finalment 
el tram que transcorre per la provincia de Barcelona fins a Sant Celoni.  
 
El regidor Sr. Marín pregnt si s’ha plantejat creuar la carretera i enllaçar la ruta fins la Tordera.  
 
El Sr. Torres manifesta que la via en principi anirà fins a la Batlloria i es connectarà com un punt de la 
ruta d’Arbucies a Tordera.  
 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, pregunta com està el concurs del servei de 
neteja dels edificis municipals.  
 
L’Alcalde manifesta que el servei està en prorroga forçosa, essent prestat per l’empresa que 
l’Ajuntament té contractada però cal tornar a obrir el concurs properament.  S’intentarà fer-ho abans 
que acabi l’any.  
 
El Sr. Reche pregunta per les obres a les escoles. 
 
La Sra. Eva Andrés respon que es tracta d’adequar els patis interiors.   
 
El Sr. Reche transllada una queixa que li han fet arribar en relació els passos de vianants que s’han 
pintat de nou i que llisquen al passar.  
 
El regidor Sr. Josep Amargant, respon que no ha arribat cap queixa a l’Ajuntmaent, ni tampoc té 
constància que hi hagi hagut cap accident.  Per altra banda, l’empresa que enguany ha fet el 
manteniment ha posat una pols sobre la pintura per evitar què rellisqui, per tant, no haurien de 
relliscar.  
 



 

 

El Sr. Reche demana que s’habiliti un espai d’acolllida o d’espera pels alumnes de l’Institut que són 
de fora de Breda i que s’han d’esperar mentre no els venen a recollir.  Els pares demanen que es 
puguin esperar dins algun equipament, ja sigui a l’Espai jove, o la biblioteca o dins el mateix IES i no 
s’hagin d’esperar al carrer durant les seves hores mortes.  
 
La Sra. Eva Andrés manfiesta que tenia constància que dos alumnes ho varen proposar però tenia 
entès que ja era un assumpte tacant.  No obstant, si segueix la problemàtica, demana que aquestes 
persones ho traslladin directament a l’Ajuntament i es valorarà el tema amb la nova regidora.  
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 
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