
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2021 

 
Identificació de la sessió:  
Núm. PLE2021000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 29 de març de 2021 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 22:05 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen: 
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  
Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 2r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Rosa Prat Sala, 3ra Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (ERC– AM) 
Ferran Palau Masip, Regidor    (ERC– AM) 
Rosa Fugarolas Xamaní, Regidora  (ERC– AM) 
Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda)  
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) 
 
Amb veu i sense vot: 
Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, 
que es constitueix de forma telemàtica i en part presencial, es comencen a tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries celebrades el 20 de gener i l'1 de febrer 
de 2021 
 
Es sotmeten a aprovació dels membres del Ple les actes de les sessions plenàries celebrades el 20 
de gener i l'1 de febrer de 2021, 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: Les actes són aprovades per unanimitat dels membres presents. 
 
 
2.0.- Donar compte dels acords adoptats, per la Junta de Govern Local, des de l'última sessió 
ordinària plenària 
 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control 
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que 
estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dona compte succinta al 
Ple de les resolucions que s’han adoptat des de l’última sessió plenària ordinària, i es relacionen a 
continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades: 
 
EXPEDIENT CONCEPTE DATA 

X2021000144 JGL2021000004 25/01/2021 

X2021000210 JGL2021000005 01/02/2021 

X2021000278 JGL2021000006 08/02/2021 

X2021000323 JGL2021000007 15/02/2021 

X2021000389 JGL2021000008 22/02/2021 

X2021000439 JGL2021000009 01/03/2021 

X2021000516 JGL2021000010 08/03/2021 

X2021000555 JGL2021000011 15/03/2021 

 
 



 

 

 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta si l’Ajuntament ha comprat 200 cubells 
petits d’orgànica pel servei del porta a porta, i si aquesta despesa l’hauria d’haver assumit l’empresa 
en comptes de l’Ajuntament.  
 
El regidor Sr. Amargant respon que efectivament s’han comprat els cubells de 20 litres i la despesa 
dels nous cubells l’assumeix l’Ajuntament malgrat que haurien d’anar a compte de l’usuari perquè 
normalment són per substituir cubells que s’han trencat, però ara per ara ho segueix pagant 
l’Ajuntament.  
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
3.0.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària 
ordinària 
 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 23 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 de l 
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 plenària ordinària, i es 
relacionen a continuació els decrets que han estat dictats en el període comprès entre l’1 de febrer i el 
28 de març de 2021: 
 
Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2021DECR000071  X2020002389 01/02/2021 Decret Requeriment Documentació Justificativa I Proposta 
Adjudicació 

2021DECR000072  X2021000046 01/02/2021 Aprovació de les factures fase ‘O’ 

2021DECR000073  X2021000046 01/02/2021 Aprovació de les factures fase ‘A-D-O’ 

2021DECR000074  X2020001438 02/02/2021 Resolució Expedient Responsabilitat Patrimonial 

2021DECR000075  X2020001744 02/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                               

2021DECR000076  X2021000278 03/02/2021 Dec Ordre Del Dia                                                                                                                       

2021DECR000077  X2021000220 03/02/2021 Dec Canvi Titularitat I Duplicat Títol Nínxol 155                                                                                                                                    

2021DECR000078  X2020000334 03/02/2021 Dec Aprovació Definitiva Fase 1                                                                                                                              

2021DECR000079  X2020001325 03/02/2021 Dec Tramesa Certificat Urbanístic                                                                                                                                

2021DECR000080  X2020001125 03/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000081  X2020002389 04/02/2021 Dec Adjudicació Contracte  

2021DECR000082  X2021000294 05/02/2021 Dec Ocupació Via Publica Obres                                                                                                                                 

2021DECR000083  X2021000295 05/02/2021 Contracte menor de serveis de seguretat privada per a les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 14F 

2021DECR000084  X2020001306 05/02/2021 Dec Requeriment Documentació                                                                                                                                    

2021DECR000085  X2021000195 05/02/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL01022021 

2021DECR000086  X2021000158 05/02/2021 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. 

2021DECR000087  X2021000306 08/02/2021 Dec Tramesa Cert Urbanístic                                                                                                                              

2021DECR000088  X2020001945 08/02/2021 Dec Llicència Segregació                                                                                                                           

2021DECR000089  X2021000153 08/02/2021 Dec Llicència Segregació                                                                                                                           

2021DECR000090  X2020001551 10/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000091  X2020001832 10/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000092  X2020001552 10/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                               

2021DECR000093  X2020002358 10/02/2021 Dec Llicència Urbanística Desfavorable                                                                                                                                   

2021DECR000094  X2020001545 10/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000095  X2021000323 10/02/2021 Dec Ordre Del Dia                                                                                                                      

2021DECR000096  X2020001553 10/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000097  X2020001836 10/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000098  X2020001837 10/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000099  X2020001574 11/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000100  X2020001311 11/02/2021 Dec Resolució Adjudicació Contracte 

2021DECR000101  X2021000220 11/02/2021 Dec Revisió Canvi Titularitat I Duplicat Títol Nínxol 155                                                                                                                                        

2021DECR000102  X2021000319 15/02/2021 Dec Alta Nínxol Revertit 183 50 Anys                                                                                                                                 

2021DECR000103  X2021000384 16/02/2021 Ampliació de jornada MM 

2021DECR000104  X2020002280 16/02/2021 Dec Llicència Urbanística                                                                                                                         

2021DECR000105  X2021000389 17/02/2021 Dec Ordre Del Dia                                                                                                                      

2021DECR000106  X2020002161 17/02/2021 Dec Llicència Urbanística                                                                                                                          

2021DECR000107  X2020002229 18/02/2021 Reconeixement obligació de pagament de les indemnitzacions als 



 

 

representants de l'Ajuntament en els tràmits de les eleccions 14F 

2021DECR000108  X2021000126 18/02/2021 Dec Llicència Activitat                                                                                                                      

2021DECR000109  X2021000365 18/02/2021 Dec Ocupació  Via Publica Bastida                                                                                                                                 

2021DECR000110  X2020002360 18/02/2021 Dec Canvi Titularitat Activitat                                                                                                                          

2021DECR000111  X2021000403 18/02/2021 Concedir i autoritzar el pagament d'una prestació d'urgència social 

2021DECR000112  X2021000407 18/02/2021 Dec Reserva Especial Via Publica                                                                                                                                 

2021DECR000113  X2021000404 18/02/2021 Aprovar la sol·licitud d'una subvenció exclosa de concurrència 
pública al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
pel finançament de l'execució del projecte de consolidació de 
façanes i cobertes d'una part dels edificis del claustre del monestir 
de Sant Salvador de Breda 

2021DECR000114  X2021000283 19/02/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL150221 

2021DECR000115  X2020002229 19/02/2021 Decret reconeixement gratificació col·laboradors responsable 
sanitari COVID 

2021DECR000116  X2021000416 19/02/2021 Aprovar la contractació laboral amb caràcter d’urgència d’un/a 
operari/a de serveis 

2021DECR000117  X2021000354 19/02/2021 Bestreta de caixa fixa regidoria de festes 

2021DECR000118  X2021000200 19/02/2021 Dec Tramesa Certificat Urbanístic                                                                                                                                

2021DECR000119  X2020001911 19/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000120  X2020001954 19/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                               

2021DECR000121  X2020000274 19/02/2021 Autoritzar el pagament de tres factures 

2021DECR000122  X2020002166 19/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000123  X2020001906 19/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                               

2021DECR000124  X2020001908 19/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000125  X2020002417 22/02/2021 Dec Inspecció Activitat 22022021                                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000126  X2021000410 22/02/2021 Aprovació desplaçaments treballadors mes de gener 

2021DECR000127  X2021000165 22/02/2021 Dec Canvi Titularitat Activitat                                                                                                                         

2021DECR000128  X2020001031 22/02/2021 Dec Llicència Urbanística                                                                                                                         

2021DECR000129  X2021000435 23/02/2021 Dec Concessió Targeta Aparcament Per Discapacitat                                                                                                                                                 

2021DECR000130  X2021000197 23/02/2021 Aprovació de les factures fase ‘O’  finals de gener 

2021DECR000131  X2021000197 23/02/2021 Aprovació de les factures fase ‘A-D-O’ finals de gener 

2021DECR000132  X2020001688 24/02/2021 Aprovar borsa de treballa per educadora Escola Bressol 

2021DECR000133  X2021000410 24/02/2021 Complement extraordinari educadora Escola Bressol 

2021DECR000134  X2021000464 24/02/2021 Concessió bestreta a una treballadora 

2021DECR000135  X2020001989 24/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                                

2021DECR000136  X2020001743 24/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                               

2021DECR000137  X2020001988 24/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                               

2021DECR000138  X2020002001 24/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                               

2021DECR000139  X2020002020 24/02/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                               

2021DECR000140  X2021000439 24/02/2021 Dec Ordre Del Dia                                                                                                                        

2021DECR000141  X2020002329 25/02/2021 Dec Baixa Caducitat Inscripció Padronal                                                                                                                                   

2021DECR000142  X2021000046 25/02/2021 Pagament factures de gener 

2021DECR000143  X2021000469 25/02/2021 Modificació de la jornada laboral 

2021DECR000144  X2021000471 25/02/2021 Contractació auxiliar administratiu Museu Josep Aragay 

2021DECR000145  X2021000153 26/02/2021 Dec Esmena Error Material                                                                                                                             

2021DECR000146  X2021000410 26/02/2021 Nòmines i liquidacions del mes de febrer 

2021DECR000147  X2021000261 26/02/2021 Pagament de lloguers 

2021DECR000148  X2021000473 26/02/2021 Modificació de crèdit núm. 2/2021 per generació de crèdit 

2021DECR000149  X2021000470 26/02/2021 Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans 
de govern del mes de febrer de 2021 

2021DECR000150  X2021000479 26/02/2021 Contractació educadora Escola Bressol 

2021DECR000151  X2021000219 01/03/2021 Dec Aprovar Liquidació Pressupost 2020                                                                                                                                    

2021DECR000152  X2021000494 01/03/2021 Decret Inici Expedient Reclamació Rc Patrimonial 

2021DECR000153  X2021000502 02/03/2021 Liquidació de taxa per expedició de documents administratius 

2021DECR000154  X2021000256 02/03/2021 Aprovació de les factures fase ‘O’ 

2021DECR000155  X2021000256 02/03/2021 Aprovació de les factures fase ‘A-D-O’ 

2021DECR000156  X2021000507 02/03/2021 Entrega a compte bestreta a la Guàrdia Municipal 

2021DECR000157  X2021000500 02/03/2021 Dec Aprovar Rebuts Escola Bressol Febrer                                                                                                                                        

2021DECR000158  X2020002231 03/03/2021 Cessament funcionari interí TAG 

2021DECR000159  X2021000156 03/03/2021 Aprovació factures Endesa 

2021DECR000160  X2021000412 03/03/2021 Aprovar factures d'Endesa 

2021DECR000161  X2021000516 03/03/2021 Dec Ordre Del Dia                                                                                                                       

2021DECR000162  X2021000455 04/03/2021 Atorgar la concessió del nínxol revertit 20C per 50 anys 

2021DECR000163  X2021000413 04/03/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL010321 

2021DECR000164  X2021000522 05/03/2021 Dec Contractar Préstec A Llarg Termini Per Inversions                                                                                                                                            

2021DECR000165  X2020002231 05/03/2021 Nomenament de funcionari interí 

2021DECR000166  X2021000452 05/03/2021 Decret sobre aprovació de bases i convocatòria del concurs 



 

 

oposició per proveir places d'agents de policia local 

2021DECR000167  X2021000517 05/03/2021 Atorgar la concessió del nínxol revertit 272 per 50 anys 

2021DECR000168  X2021000531 08/03/2021 Autoritzar el pagament de dues factures 

2021DECR000169  X2020002130 08/03/2021 Dec Requeriment Obra                                                                                                                           

2021DECR000170  X2021000289 09/03/2021 Dec Alta Columbari C6  

2021DECR000171  X2021000555 10/03/2021 Dec Ordre Del Dia                                                                                                                      

2021DECR000172  X2021000571 10/03/2021 Dec Atorgar Llic Us Privatiu Equip Públic                                                                                                                                  

2021DECR000173  X2019001350 10/03/2021 Dec Canvi Procurador                                                                                                                         

2021DECR000174  X2021000197 11/03/2021 Pagament factures de finals de gener 

2021DECR000175  X2021000503 11/03/2021 Pagament dels lloguers del mes de març 

2021DECR000176  X2019002058 11/03/2021 Pagament d'una subvenció 

2021DECR000177  X2020002384 11/03/2021 Dec Llicència Urbanística                                                                                                                          

2021DECR000178  X2020002249 11/03/2021 Dec Desistiment Accions Civils 

2021DECR000179  X2021000569 11/03/2021 Decret Disconformitat Reconeixement Despesa 

2021DECR000180  X2021000585 11/03/2021 Dec Atorgar Llic Us Privatiu Equip Públic                                                                                                                                 

2021DECR000181  X2021000417 12/03/2021 Dec Inspecció Serveis Tècnics  

2021DECR000183  X2020002216 12/03/2021 Dec Primera Ocupació                                                                                                                            

2021DECR000184  X2019002160 12/03/2021 Dec Retorn Aval Obres                                                                                                                           

2021DECR000185  X2021000568 15/03/2021 Dec Renovació Targeta Aparcament Discapacitats                                                                                                                                             

2021DECR000186  X2021000601 15/03/2021 Dec Atorgar SP Centre Cívic Campanya Vacunació Covid                                                                                                                                                  

2021DECR000187  X2021000602 15/03/2021 Dec Us Temporal Equipament Municipal                                                                                                                                      

2021DECR000188  X2020001945 15/03/2021 Dec Nova Llicència Parcel·lació                                                                                                                              

2021DECR000189  X2021000610 15/03/2021 Dec Baixa Padró Habitants                                                                                                                            

2021DECR000190  X2021000611 15/03/2021 Dec Baixa Padró Habitants                                                                                                                            

2021DECR000191  X2021000591 15/03/2021 Autorització per a l'exercici de la venda ambulant en el mercat 
municipal 

2021DECR000192  X2021000074 16/03/2021 Dec Baixa Caducitat Inscripció Padronal                                                                                                                                   

2021DECR000193  X2021000075 16/03/2021 Dec Baixa Caducitat Inscripció Padronal                                                                                                                                   

2021DECR000194  X2021000076 16/03/2021 Dec Baixa Caducitat Inscripció Padronal                                                                                                                                    

2021DECR000195  X2020002280 16/03/2021 Dec Benefici Fiscal Llicència                                                                                                                           

2021DECR000196  X2019002087 16/03/2021 Decret resolució al·legacions 

2021DECR000197  X2021000620 16/03/2021 Concessió bestreta a una treballadora 

2021DECR000198  X2020001305 16/03/2021 Dec Llicència Urbanística                                                                                                                          

2021DECR000199  X2021000634 17/03/2021 Dec Ordre Del Dia                                                                                                                        

2021DECR000200  X2021000592 17/03/2021 Dec Ordre Del Dia                                                                                                                       

2021DECR000201  X2020001497 17/03/2021 Dec Llicència Activitat                                                                                                                       

2021DECR000202  X2018001116 17/03/2021 Dec Cinquena Multa Coercitiva                                                                                                                               

2021DECR000203  X2021000512 18/03/2021 Pagament de les factures aprovades per la JGL 

2021DECR000204  X2021000256 18/03/2021 Pagament de les factures de febrer 

2021DECR000205  X2021000642 18/03/2021 Dec Baixa Padró Habitants                                                                                                                             

2021DECR000206  X2021000545 18/03/2021 Aprovar una factura de subministraments de l'àrea de Festes 

2021DECR000207  X2021000645 18/03/2021 Concessió bestreta a un treballador 

2021DECR000208  X2020002427 18/03/2021 Dec Modificació Llicència Activitat                                                                                                                             

2021DECR000209  X2021000554 18/03/2021 Dec Ordre Execució                                                                                                                        

2021DECR000210  X2021000654 18/03/2021 Dec Llicència Us Especial Espai Públic                                                                                                                                  

2021DECR000211  X2021000660 19/03/2021 Dec Concessió Targeta Aparcament Discapacitats                                                                                                                                            

2021DECR000212  X2020002469 19/03/2021 Dec Baixa Definitiva Padró Habitants                                                                                                                                 

2021DECR000213  X2020002471 19/03/2021 Dec Baixa Definitiva Padró Habitants                                                                                                                                 

2021DECR000214  X2021000471 19/03/2021 Resolució contracte auxiliar Museu Josep Aragay 

2021DECR000215  X2021000643 19/03/2021 Dec Baixa Ofici Padró Habitants                                                                                                                              

2021DECR000216  X2021000430 19/03/2021 Aprovació de les factures fase ‘O’ 

2021DECR000217  X2021000430 19/03/2021 Aprovació de les factures fase ‘A-D-O’ 

2021DECR000218  X2021000345 19/03/2021 Dec Comunicació Urbanística                                                                                                                              

2021DECR000219  X2021000662 19/03/2021 Modificació jornada laboral CLC 

2021DECR000220  X2021000673 22/03/2021 Dec Concessió Targeta Aparcament Discapacitats                                                                                                                                             

2021DECR000221  X2021000674 22/03/2021 Dec Concessió Targeta Aparcament Discapacitats                                                                                                                                            

2021DECR000222  X2021000488 22/03/2021 Aprovació desplaçaments d'una treballadora  

2021DECR000223  X2021000644 22/03/2021 Dec Reclassificació 

2021DECR000224  X2021000590 23/03/2021 Dec Atorgar Llic Us Privatiu Equip Públic                                                                                                                                   

2021DECR000225  X2021000537 23/03/2021 Incorporació de romanents 

2021DECR000226  X2021000696 24/03/2021 Dec Concessió Targeta Aparcament Discapacitats                                                                                                                                            

2021DECR000227  X2020000804 24/03/2021 Aprovat devolució ingrés indegut Escola Bressol 

2021DECR000228  X2021000596 24/03/2021 Dec Ordre Execució Neteja Finca                                                                                                                                

2021DECR000229  X2021000680 24/03/2021 Dec Ordre Del Dia                                                                                                                       

2021DECR000230  X2021000640 24/03/2021 Dec Liquidació Taxa Celebració Matrimoni Civil                                                                                                                                        

2021DECR000231  X2021000446 24/03/2021 Dec Ordre Del Dia                                                                                                                       



 

 

2021DECR000232  X2021000489 25/03/2021 Aprovació factures 

2021DECR000233  X2021000430 25/03/2021 Pagament factures de finals de febrer 

2021DECR000234  X2021000488 25/03/2021 Nòmines de març 

2021DECR000235  X2021000489 25/03/2021 Pagament de factures 

2021DECR000236  X2021000713 25/03/2021 Dec Concessió Targeta Aparcament Discapacitats                                                                                                                                            

2021DECR000237  X2021000594 25/03/2021 Dec Ordre Execució                                                                                                                        

2021DECR000238  X2020002176 26/03/2021 Dec Llicència Urbanística                                                                                                                            

2021DECR000239  X2021000739 26/03/2021 Dec Aprov Rd Gestió Tributaria CCS Gen I Feb                                                                                                                                           

2021DECR000240  X2021000738 26/03/2021 Dec Aprov Baixes Gestió Tributaria CCS Gen I Feb                                                                                                                                             

 
 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, en relació a l’adjudicació del nou contracte del 
servei de neteja de les instal·lacions municipals, pregunta com es garanteix que les netejadores 
cobrin un mínim de 1000 euros mensuals tal com es va acordar mitjançant una moció plenària.  
 
L’Alcalde respon que la moció deia que els treballadors municipals no podien cobrar menys de mil 
euros mensuals i això ja es va complir la passada legislatura, però en aquest cas estem davant un 
contracte de serveis on els treballadors s’han subrogat a l’empresa i nosaltres no podem imposar un 
sou.  Aquest és un tema que ja s’ha consultat jurídicament per si podíem fer-hi alguna cosa, però els 
serveis jurídics ens diuen que no podem obligar a l’empresa fixar els sous dels seus empleats. En 
qualsevol cas les empreses han de respectar el conveni del sector, però en els Plecs no podem posar 
altres condicions salarials. 
 
El Sr. Reche manifesta que la moció deia que l’Ajuntament faria tot el possible per garantir aquest 
mínim a favor dels treballadors.  
 
L’Alcalde manifesta que l’Ajuntament té altres mecanismes o mitjans per assolir-ho, com seria la 
municipalització del servei, però mentre sigui prestat mitjançant un contracte de serveis no podem 
obligar a l’empresa en aquest sentit.   
 
El Sr. Reche pregunta en relació a les prestacions d’urgència social, per quins motius es donen i si 
han augmentat durant aquest últim any.   
 
L’Alcalde manifesta que moltes de les ajudes que s’han donat són relacionades amb el Casal d’estiu 
o són per desplaçaments o cursos.  No s’ha notat un gran augment d’aquestes peticions d’ajuda, 
malgrat que el servei de Càritas si que ha tingut un increment important enguany.  Recorda que les 
ajudes surten de dos bosses, una és dels pressupostos de l’Ajuntament i l’altra del Consell Comarcal 
de la Selva, i els decrets només fan referència a les ajudes municipals.  
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
3.1.- Donar compte del Decret d'Alcaldia X2021000219 d’1 de març, d’aprovació de la 
Liquidació del Pressupost 2020 
 
Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia X2021000219 d’1 de març, sobre l’aprovació de la 
Liquidació del Pressupost del 2020, que literalment diu: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Vist que s’ha de procedir a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2020. 
 
Vist que s’ha emès l’informe del Secretari Interventor, de conformitat amb l'article 191.3 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
Vist que el Secretari Interventor també ha emès l’Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu 
d'Estabilitat Pressupostària i de la Regla de Despesa. 
 
De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, 
sobre matèria pressupostària. 
 



 

 

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 s’obté, a 31 de desembre de 2020, el 
resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  

1. Exercici en curs  

Pressupost inicial de despeses 3.924.500,00 

Modificacions de despeses 798.277,61 

Pressupost definitiu de despeses 4.722.777,61 

Despeses autoritzades i compromeses 3.394.546,83 

Obligacions reconegudes 3.344.605,15 

Operacions de corrent(cap.1 a 5) 2.875.750,12 

Operacions de capital(cap.6-7) 247.864,79 

Operacions financeres(cap.8-9) 220.990,24 

Pagaments ordenats 3.089.218,29 

Pagaments realitzats 3.077.288,08 

Reintegrament de pagaments 1.985,99 

Pagaments líquids 3.075.302,09 

Obligacions pendents de pagament 267.317,07 

Pagaments ordenats pendents pagar 11.930,21 

 
2. Exercicis tancats 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici 397.932,55 

Rectificació saldo inicial obligacions 0 

Prescripció obligacions 0 

Pagaments realitzats 396.713,80 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici 1.218,75 

 
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 268.535,82 €  
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 

1. Exercici en curs 

Pressupost inicial d’ingressos 3.924.500,00 

Modificacions d’ingressos 798.277,61 

Pressupost definitiu d’ingressos 4.722.777,61 

Drets reconeguts totals 3.801.862,57 

Drets anul·lats 34.703,82 

Drets cancel.lats 331,03 

Drets reconeguts nets 3.766.827,72 

Operacions de corrent(cap.1 a 5) 3.426.319,93 

Operacions de capital(cap.6-7) 40.507,79 

Operacions financeres(cap.8-9) 300.000,00 

Drets recaptats 3.476.593,89 

Devolució d’ingressos 22.708,20 

Recaptació líquida 3.453.885,69 

Drets pendents de cobrament 312.942,03 

 
2. Exercicis tancats 

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 1.022.742,10 

Rectificacio positiva saldos inicials 3.556,02 

Rectificacio a la baixa saldos inicials 5.877,55 

Drets anul·lats 20.199,33 

Drets cancel.lats 2.712,06 

Drets recaptats 246.019,80 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici 751.489,38 

 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 1.064.431,41 € 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
Resultat pressupostari 2020 

 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V 3.426.319,93 € 

- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV 2.875.750,12 € 

(a) Operacions corrents 550.569,81 € 



 

 

    

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII 40.507,79 € 

- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII 247.864,79 € 

(b) Operacions de capital -207.357,00 € 

    

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)  343.212,81 € 

    

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII 0,00 € 

- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII 0,00 € 

    

2. ACTIUS FINANCERS 0,00 € 

    

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX 300.000,00 € 

- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX 220.990,24 € 

    

3. PASSIUS FINANCERS 79.009,76 € 

    

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) 422.222,57 € 

    

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI   

+ Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despes generals 42.415,53 € 

 + Desviacions negatives de finançament 2.004,46 € 

 - Desviacions positives de finançament 181.888,92 € 

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 284.753,63 € 

 
1.4. Romanents de crèdit:  
Els romanents de crèdit totals són de 1.378.172,46 €, el detall dels quals és el següent: 
 - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals) 
 - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals) 

1. D’impossible incorporació   1.082.648,57 

2. D’incorporació obligatòria 
 

245.582,21 

3. Susceptibles d’incorporació   49.941,68 

a. Compromesos 49.941,68   
b. Autoritzat 0,00   
c. Retinguts 4.266,48   
d. Disponibles:  1.323.964,30   

TOTAL 1.378.172,46 1.378.172,46 

 
Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a despeses que l’últim 
dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes 
quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, que 
és podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers: 
- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com transferències de 

crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici. 
- Els crèdits que estiguin compromeses 
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9) 
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats 
 
Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de forma 
obligatòria. 
 
1.5. Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 

1. FONS LÍQUIDS A TRESORERIA  1.159.783,82 € 
2. DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT  1.088.951,17 € 
De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent 312.942,03 € 
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 751.489,38 € 
D’altres operacions no pressupostàries  24.519,76 € 
3. CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT  350.596,62 € 
De pressupostos de despeses. Exercici corrent  267.317,07 € 



 

 

De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats  1.218,75 € 
D’altres operacions no pressupostàries  82.060,80 € 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 0,00 € 
. – Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 € 
. + Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva  0,00 € 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 1.898.138,37 € 
II. SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT  499.399,61 € 
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 183.481,36 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (I-II-III) 1.215.257,40 € 

 
El Romanent de tresoreria total ascendeix a 1.898.138,37 € el qual està composat per 183.481,36 € 
de romanent afectat a despeses amb finançament afectat, que es correspon amb l’import de les 
desviacions positives, per aplicacions pressupostàries i acumulades dels projectes amb finançament 
afectat i de 499.399,61 € de saldos de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de 1.215.257,40 €, 
és romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un Romanent de 
Tresoreria POSITIU 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada aplicació 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i 
la recaptació neta. 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 
s’hauran de determinar: 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 

 El resultat pressupostari de l’exercici 

 Els romanents de crèdit 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en 
els termes previstos a la LGEP. 
 
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, 
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès com la 
situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals.  
 
Amb la liquidació del Pressupost General del 2018 no es va complir amb la regla de la despesa per 
un import de 933.275,72 €, aquest incompliment va venir motivat fonamentalment pels motius que 
s’exposen a continuació:  

a) Per utilització del Romanent líquid de tresoreria afectat en el finançament de l’expedient d’ 
incorporació de romanent de crèdits. 

b) Per la concertació d’una operació de préstec per al finançament de part de les inversions de 
l’exercici 2018. 

c) Per les obres d’urbanització de la unitat d’actuació número 16, finançades amb quotes 
urbanístiques. 

En conseqüència, es va elaborar un Pla Econòmic Financer, amb un escenari pressupostari que 
comprèn el període 2019 a 2020, l’any d’origen de l’ incompliment 2018 i l’evolució necessària per 
a aconseguir una situació de compliment tant de l’objectiu d’estabilitat pressupostària com de la 
regla de despesa per als exercicis 2019 i 2020 , que va ser aprovat pel Ple de la Corporació del 29 
de juliol de 2019. 

5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el 
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 



 

 

RESOLC: 
 

1. Aprovar la Liquidació del Pressupost General de l’exercici 2020. 
 

2. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb 
quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril. 
 

3. Ordenar la remissió d'aquesta Liquidació als òrgans competents, tant de la Delegació 
d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de concloure el mes de març de 
l'exercici següent al qual correspongui. 
 

4. Es compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa i de l’Estabilitat Pressupostaria, tal com 
estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

 
L’Alcalde explica les dades més rellevants de la liquidació i del resultat pressupostari.  
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
3.2.- Donar compte dels Decrets 2021DECR000066 i 2021DECR000225 pels quals s’aprova la 
incorporació de Romanents de Crèdit de l’exercici 2020 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació del Decret 2019DECR000066, de 28 de gener, pel qual 
s’aprova l’expedient 1/2021 d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2020, i el Decret 
2021DECR000225, de 23 de març pel qual s’aprova l’expedient 2/2021 d’incorporació de romanent 
de crèdit de l’exercici 2020. Es transcriuen a continuació:  
 
Decret d'Alcaldia 2021DECR000066 

 
Expedient: X2021000216 
 
Antecedents 
 
Correspon al President de la corporació aprovar l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit, 
previ informe de la Intervenció de Fons. 
 
Vist que interessa als serveis municipals poder disposar de despesa amb finançament afectat del 
pressupost de l’exercici 2020 per aplicar-ho al 2021, amb la màxima urgència sense esperar a la 
liquidació del pressupost, atès que es requereix adjudicar les obres del projecte de la marquesina i 
l’equipament de jocs infantils a les escoles entre d’altres.  
 
I vist l’informe de la Intervenció de Fons, 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el que estableix l’article 182 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 els articles 47 i 48 del Reial Decret 
500/1990. 
 
Resolc,  
 
Primer.- Aprovar l’expedient X2021000216 de modificació per incorporació de romanents de crèdit 
del pressupost de l’exercici 2020, per un import total de “cent trenta-dos mil cinc-cents setanta-set 
euros amb un cèntim” (132.577,01 euros), segons el següent detall: 
 
Altes en aplicacions de Despeses 

 A 
incorporar a 
l'exercici 

Pro. Eco. Despeses 
INCORPORACIÓ 
DE ROMANENTS 
DEL 2020 

2021 1532 61900 VORERES  10.047,24 

2021 323 6320000 INVERSIÓ EQUIPAMENTS EDUCATIUS I VESTIDORS I LAVABOS 70.829,77 

2021 342 6320000 INVERSIÓ EQUIPAMENTS ESPORTIUS 51.700,00 

      IMPORT TOTAL  132.577,01 



 

 

 
amb el següent finançament: 
 
    Altes en aplicacions d'Ingressos 

 
A incorporar de 
l'exercici 

Eco. Ingressos IMPORT 

2020 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 16.000,00 

2020 87010 ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 87.877,01 

2020 76100 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ESPORTIU 28.700,00 

    TOTAL FINANÇAMENT 132.577,01 

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació.  
 
Decret d'Alcaldia 2021DECR000225 

 
Expedient: X2021000537 
 
Antecedents 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció que consta a l’expedient que estableix que per regla general 
els Romanents de crèdit del pressupost liquidat quedaran anul·lats al tancament de l'exercici i, en 
conseqüència, no es podran incorporar al Pressupost de l'exercici següent excepte en els supòsits 
assenyalats a l'article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
TRLRHL. 
 
Concretament aquest article 182 estableix que es poden incorporar als crèdits corresponents dels 
pressupostos de despeses de l'exercici immediatament següent, sempre que per a això hi hagi els 
recursos financers suficients: 
 
a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits, així com les transferències de crèdit, que 
s'hagin concedit o autoritzat, respectivament, a l'últim trimestre de l'exercici. 
b) Els crèdits que emparin els compromisos de despesa a què fa referència l'apartat 2.b) de l'art. 176 
d'aquesta Llei. 
c) Els crèdits per operacions de capital. 
d) Els crèdits autoritzats en funció de la recaptació efectiva de drets afectats. 
 
Els romanents incorporats només es poden aplicar dins l'exercici pressupostari en què se n'acordi la 
incorporació i, en el cas del paràgraf a), per a les mateixes despeses que, en cada cas, en van 
motivar la concessió i autorització. 
 
Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats s'han d'incorporar obligatòriament, 
llevat que es desisteixi totalment o parcialment d'iniciar o continuar l'execució de la despesa. 
 
Vist que correspon al President de la corporació aprovar l’expedient d’incorporació de romanents de 
crèdit, previ informe de la Intervenció de Fons. 
 
I vist l’informe de la Intervenció de Fons que proposa els crèdits susceptibles de ser incorporats, així 
com els d’incorporació obligatòria.  
 
Consta a l’expedient els informes sobre l’afectació de l’estabilitat pressupostaria i l’informe financer de 
control intern de caràcter permanent.  
 
Fonaments de dret. 
 
Atès el que estableix l’article 182 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 els articles 47 i 48 del Reial Decret 
500/1990. 
 
Resolc, 
 
Primer.- Aprovar l’expedient X2021000537 de modificació per incorporació de romanents de crèdit 
del pressupost de l’exercici 2020, per un import total de “cent quaranta-tres mil vuit-cents seixanta-sis 
euros amb vint-i-nou cèntims” (143.866,29 euros), segons el següent detall: 
 
Altes en aplicacions de Despeses 

   



 

 

PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

342 60900 ORDENACIÓ ZONA ESPORTIVA (PUOSC 2020) 111.000,00 10.700,00 121.700,00 

432 60900 ADEQUACIÓ ENTRADA SUD DEL POBLE 0,00 1.939,91 1.939,91 

160 61900 INVERSIÓ EN RECS I CLAVEGUERAM 10.000,00 8.946,50 18.946,50 

459 61900 PINTURA VIAL 0,00 4.555,70 4.555,70 

165 61902 INVERSIÓ EN ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00 3.404,96 3.404,96 

4310 62300 ARMARI COMANDES COMERÇ LOCAL 0,00 11.300,00 11.300,00 

342 62301 EQUIP DE SO PAVELLO POLIESPORTIU 0,00 5.687,00 5.687,00 

334 62600 EQUIPS PER A PROCESOS DE LA INFORMACIÓ MUSEU ARAGAY 2.000,00 1.560,00 3.560,00 

920 62600 EQUIPS I PROCESSOS INFORMACIÓ (INCLOU SUBVENCIÓ WIFI4EU) 10.000,00 15.000,00 25.000,00 

132 62900 ALTRES INVERSIONS ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI (GM) 5.000,00 6.240,00 11.240,00 

432 62900 PUNT DE DESAIGUAMENT PER AUTOCARAVANES 0,00 11.936,80 11.936,80 

920 64000 RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 0,00 4.041,61 4.041,61 

151 6270000 PROJECTES TÈCNICS 15.000,00 6.830,67 21.830,67 

151 6270001 PROJECTES TÈCNICS POUM 0,00 10.440,00 10.440,00 

333 6320000 INVERSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 5.000,00 1.241,44 6.241,44 

920 6320000 INVERSIÓ DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 25.000,00 2.078,78 27.078,78 

336 63201 INSTAL·LACIONS: CA LA PLANXADORA 0,00 7.101,83 7.101,83 

333 21200 EDIFICIS DE BENS PUBLICS, CULTURA 8.000,00 20.440,74 28.440,74 

323 22104 VESTUARI ESCOLA BRESSOL 500,00 510,74 1.010,74 

920 22799 ALTRES SERVEIS D'EMPRESA O PROFESSIONALS 18.000,00 7.600,00 25.600,00 

323 2120002 EDIFICIS DE BENS PUBLICS, ESCOLA BRESSOL 5.000,00 809,61 5.809,61 

334 4800100 SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS 1.000,00 1.500,00 2.500,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 143.866,29   

 
amb el següent finançament: 
 
A incorporar a 
l'exercici 

Eco. IMPORT 

2020 79700 TRANSFERENCIES DE LA UNIO EUROPEA 15.000,00 

2020 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 40.918,00 

2020 87010 ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 87.948,29 

  TOTAL FINANÇAMENT 143.866,29 

 
Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió plenària.  
 
L’Alcalde explica les dues modificacions de crèdit per incorporació de romanents.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP manifesta que s’ha incorporat romanent per un valor 
aproximat de 280.000 euros i pregunta si es tracta d’inversions que no s’han realitzat durant l’any 
2020.  
 
L’Alcalde respon que mai s’acaba de fer tota la despesa prevista durant l’any pressupostari, no 
s’esgota el 100% de les inversions del capítol 6, i normalment el resultat pressupostari és positiu 
perquè s’ingressa més que no pas es gasta.  
 
El Sr. Marin manifesta que això significa que estem cobrant més impostos del que hauríem de cobrar i 
per altra banda tampoc s’entén que si els romanents s’incorporen cada any, s’hauria de gastar i no 
hauria de seguir quedant romanent.  
 
L’Alcalde explica que les necessitats de romanent són variables al llarg dels anys, i un exemple és el 
de l’any 2019 que vàrem haver d’incorporar romanent per pagar despesa extraordinària de les 
indemnitzacions que ens exigien diverses sentències judicials, i per tant aquell any vàrem haver 
d’incorporar romanent per despeses generals per poder pagar les indemnitzacions, i gràcies a 
disposar d’aquest romanent es va poder pagar.  
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
4.0.- Ratificar les següents resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària 
ordinària: 
 
L’Alcalde sotmet a ratificació del Ple la següent Resolució:  
 
4.1.- Ratificar decret 2021DECR000182 - DEC APROVAR PLANS PRESSUPOSTARIS 2022-2024 
12032021 
 
DECRET 
Exp. X2021000573 
Aprovar el Pla pressupostari 2022 a 2024 
 



 

 

Antecedents 
 
De conformitat amb l’informe de secretaria-intervenció de data 12 de març de 2021, s’ha elaborat un 
Pla Pressupostari a mig termini de 2022 a 2024 tal com prescriu l’article 29 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera. 
 
Aquest Pla ha de ser aprovat i tramés al Ministeri d’Hisenda (MINHAC) abans del 15 de març de 
2021.  
 
Pel 2021 es fa una estimació dels drets i les obligacions reconegudes a 31 de desembre, mentre que 
per la resta d’exercicis es fa una estimació de les previsions i dels crèdits inicials. 
 
L’elaboració del Pla s’ha realitzat mitjançant el model simplificat atès que el municipi de Breda té 
menys de 5.000 habitants.  
 
El Pla té en compte la suspensió de les regles fiscals del 2020 i 2021 de conformitat amb l'Acord del 
Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 i la ratificació de la situació d'emergència extraordinària 
per l'Acord del Congrés dels Diputats de 20 d'octubre de 2020.  
 
Legislació aplicable 
 

- La Directiva 2011/85/UE del Consell de 8 de novembre de 2011. 
- L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat financera. 
- Els articles 4,5 i 6 de la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per la ordre 2082/2014 de 7 
de novembre. 

- L’Acord del Consell de Ministres d’11 de febrer de 2020. 
- L'Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020. 
- L'Acord del Congrés dels Diputats de 20 d'octubre de 2020. 

 
En virtut de l’anterior, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari 2022 a 2024, elaborat per l’Ajuntament de Breda: 
 
PLA PRESSUPOSTARI 2022 A 2024 

Ingressos/Despeses 

PREV. LIQ.2021 % tasa 2022 % tasa 2023 % tasa 2024 

(en euros) variació (en euros) variació (en euros) variació (en euros) 

2,8   2,8   2,80   2,80 

Ingressos 4.233.000,00 -16,14 3.550.000,00 0,14 3.555.000,00 0,14 3.560.000,00 

Corrents (Cap. 1 a 5) 3.503.000,00 0,20 3.510.000,00 0,14 3.515.000,00 0,14 3.520.000,00 

Capital (Cap. 6 i 7) 330.000,00 -87,88 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 

Financers (Cap. 8 i 9) 400.000,00 -100,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 

Despeses  4.232.697,15 -16,13 3.550.000,00 0,14 3.555.000,00 0,14 3.560.000,00 

Corrents (Cap. 1 a 5) 3.233.450,00 -3,86 3.108.630,62 1,33 3.150.000,00 0,16 3.155.000,00 

Capital (Cap. 6 i 7) 784.550,00 -63,80 284.000,00 0,35 285.000,00 0,00 285.000,00 

Financers (Cap. 8 i 9) 214.697,15 -26,70 157.369,38 -23,75 120.000,00 0,00 120.000,00 

ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA 

Ingressos corrents i de capital menys despeses corrents i de capital 

Saldo operacions no 
financeres 

-185.000,00   157.369,38   120.000,00   120.000,00 

Ajustos pel càlcul de cap. o 
neces. Financ. SEC* 

-93.000,00   -100.000,00   -100.000,00   -100.000,00 

Capacitat o necessitat de 
finançament 

-278.000,00    57.369,38    20.000,00    20.000,00  

Deute viu a 31/12 981.328,52 -17,33 811.224,48 -16,36 678.489,82 -18,94 550.000,00 

Adquisició Caldera pag. 
ajornat 33.959,14 -37,50 21.224,48 -60,00 8.489,82 -100,00 0,00 

A llarg termini 947.369,38 -16,61 790.000,00 -15,19 670.000,00 -17,91 550.000,00 

Ràtio deute viu/Ingressos 
corrents 

0,28 -17,86 0,23 -17,39 0,19 -15,79 0,16 

 
El sostre de la despesa, respecte a l'exercici anterior, pel compliment de la regla de la despesa de 
l’exercici 2022 a 2024: 
 
TOTAL DESPESA COMPUTABLE 
2020  REGLA DE LA DESPESA : DESP.COMP.n-1*(1+TR/100) 

3.439.553,37 PREV. LIQ.2021 2022 2.023 2024 

Taxa Referència 2,8 2,8 2,8 2,8 

          

Els càlculs per la regla de despesa, es calculen sobre la previsió de la liquidació pressup. ex. anterior Cap. 1 a 7, +/- ajustaments i al resultat se li 



 

 

aplica la taxa de referència. 

  Límit despesa Límit despesa Límit despesa Límit despesa 
DESPESES 3.535.860,86 3.550.799,50 3.207.006,10 3.251.276,28 

Cap.1 a 7 4.018.000,00 3.392.630,62 3.435.000,00 3.440.000,00 

Ajustos -563.914,88 -272.974,88 -272.279,88 -266.920,04 

Despesa computable 3.454.085,12 3.119.655,74 3.162.720,12 3.173.079,96 

Compleix 81.775,74  431.143,76  44.285,98  78.196,32  

 
Segon.- Trametre el Pla pressupostari 2022 a 2024 al Ministeri d’Hisenda (MINHAC), per mitjans 
telemàtics, des de la plataforma habilitada.  
 
Tercer.- Convalidar aquest acord en el proper Ple que es porti a terme. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 
Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
5.0.- Informe sobre el compliment de la Llei de Morositat del quart trimestre de 2020 
 
Antecedents  
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, referent a la 
morositat de les administracions públiques, determina que els tresorers o, en el seu defecte, els 
interventor de les corporacions locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en aquesta Llei pel pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà 
necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint aquest termini determinat.  
 
L’Ordre HAP/2082/2014 estableix que les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 
habitants tenen l’obligació de trametre de forma telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, 
l’informe de morositat del quart trimestre de cada anualitat.  
Per tant, en ordre a donar compliment a les obligacions de comunicació i transparència d’aquet 
Ajuntament, es proposa al Ple:  
 
Primer.- Que prengui coneixement de l’informe sobre el compliment de la llei de morositat dels 
pagaments duts a terme per part de l’ajuntament de Breda durant el quart trimestre de 2020, el qual 
detalla el volum total de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que 
no), el volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també entre els 
que es troben dins del termini legal de pagament i els que no).  
 
Resum segons el model d’informació que ha estat tramès al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública: 
 

 
El Ple es dona per assabentat. 
 
6.0.- Modificació de crèdit Exp. 4/2021 mitjançant crèdit extraordinari 
 
Antecedents 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 24 de març de 2021, ha 
ordenat la incoació de l’expedient 4/2021 de crèdit extraordinari, atès que determinades despeses no 
poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les. 
 

Pagos realizados en el periodo 

Intereses de Demora 
Pagados en el Periodo 

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del 
Periodo 

Periodo 
Medio 
Pago 
(PMP) 
(días) 

Pagos Dentro Periodo 
Legal Pago 

Pagos Fuera 
Periodo 
Legal Pago 

Periodo 
Medio 
Pago 
Pendient
e 
(PMPP) 
(dias) 

Dentro Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo 

Fuera Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo 

Número 
de 
Pagos 

Importe 
Total 

Número 
de 
Pagos 

Importe 
Total 

Número 
de 
Pagos 

Importe 
Total 
Intereses 

Número de 
Operaciones 

Importe Total 
Número de 
Operaciones 

Importe 
Total 

18,06 148 162.543,06 2 138,40 0 0 32,05 380 231.049,60 2 5.339,99 



 

 

Es proposa minorar en 1.050 euros la partida de capítol IV de despesa "Subvenció Carnestoltes" 
perquè arran de la situació pandèmica no s'ha celebrat el carnestoltes de manera ordinària. Aquests 
1.050 euros aniran destinats a una subvenció de 300 euros a l'Associació "Amics de les abelles" per 
la seva tasca en l'eliminació dels ruscs de vespa velutina que hi ha al municipi. Els 750 euros restants 
serviran per finançar part del cost del llibre commemoratiu dels 25 anys d'IES Vescomtat de Cabrera.  
 
Es decideix minorar en 6.000 euros el capítol V de despesa "Contingències pressupostàries" per tal 
de finançar el compromís polític establert en mesa de negociació col·lectiva de tornar a recuperar un 
pla de pensions pels treballadors municipals. Part d'aquests 6.000 euros també aniran destinats a la 
creació d'una partida dins del capítol II "Indemnitzacions a tercers" que intentarà donar sortida als 
imports que des de l'Administració haguem de fer front en els supòsits d'expedients de responsabilitat 
patrimonial de les Administracions Públiques.  
 
Per últim, minorem en 7.500 euros la partida de capítol II "Activitats promoció econòmica i comerç" i 
creem amb el mateix import la corresponent partida a capítol IV per tal de tractar com a subvencions 
la campanya de targetes per a la reactivació del comerç de Breda.  
 
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 2021. 
 
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 4/2021 de crèdit extraordinari del pressupost de despeses, 
amb el següent detall: 
 
PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

311 4800001 SUBVENCIO ASSOCIACIO AMICS DE LES ABELLES 0,00 300,00 300,00 

324 4800302 SUBVENCIO LLIBRE INS.VESCOMTAT DE CABRERA 0,00 750,00 750,00 

211 16105 PLA DE PENSIONS 0,00 4.000,00 4.000,00 

929 22699 INDEMNITZACIONS A TERCERS 0,00 2.000,00 2.000,00 

4311 4800402 SUBVENCIO PROMOCIO DEL COMERÇ 0,00 7.500,00 7.500,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 14.550,00   

      PARTIDA QUE ES PROPOSA DISMINUIR 

PARTIDA  

Denominació Crèdit inicial Modif. 
Total 
consolidat Pro. Eco. 

  500 CONTINGENCIES PRESSUPOSTARIES 12.000,00 6.000,00 6.000,00 

338 4800400 SUBVENCIO CARNESTOLTES 2.000,00 1.050,00 950,00 

4311 2260913 ACTIVITAS PROMOCIO ECONOMICA COMERÇ 11.500,00 7.500,00 4.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 14.550,00   

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 
acord plenari. 
 
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 
BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta explicant que cal crear noves partides de despesa que no estaven 
previstes en el pressupost inicial. 
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta si la subvenció de promoció del comerç s’ha 
de canviar de capítol en el pressupost.  
 



 

 

L’Alcalde respon que efectivament es tracta simplement d’un tema formal, de passar el crèdit de 
7.500 euros del capítol 2 al 4.  
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 
abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
 
7.0.- Modificació de crèdit Exp. 5/2021 mitjançant suplement de crèdit 
 
Antecedents 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 24 de març de 2021, ha 
ordenat la incoació de l’expedient 5/2021 de suplement de crèdit, atès que determinades despeses no 
poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les. 
 
El pressupost inicial 2021 de despesa en inversions reals contemplava una inversió inicial de 85.000 
euros per l'adquisició d'una nova escombradora. Per necessitats del servei detectades per la regidoria 
de serveis es considera oportú afrontar l'adquisició d'una màquina de prestacions superiors a la 
contemplada inicialment, de manera que el cost és superior al contemplat inicialment. Aquest 
sobrecost propers als 16.000 euros s'obté de la baixa de partides destinades a inversions reals 
corresponents a l'exercici 2020 i que venien finançades amb préstec 2020, i que s'han incorporat en 
el pressupost vigent a través de la incorporació de romanent de crèdit afectat.  
 
Des de la regidoria d'educació es planteja un augment de la partida destinada a subvenció a l'escola 
Montseny, ja que l'acordat al llarg del 2020 era una subvenció de 4.000 euros pel 2020 i 4.000 euros 
més pel 2021, de manera que el muntant total era de 8.000 euros. La regidoria d'Hisenda no va 
contemplar la totalitat de la partida de manera inicial en el pressupost de despesa, de manera que 
s'ha de suplementar la partida ja existent amb l'aportació extra de 3.000 euros provinents de la baixa 
de la partida de capítol II "activitats culturals-escoles". La finalitat de la subvenció, la qual disposa del 
corresponent conveni, és la de permetre a l'escola la substitució de l'equipament informàtic.  
 
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 2021. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 5/2021 de suplement de crèdit del pressupost de despeses, 
amb el següent detall: 
 
Expedient 5/2021 SUPLEMENT DE CREDIT 

   Altes en aplicacions de Despeses 
   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació Crèdit inicial Modif. 
Total 
consolidat Pro. Eco. 

163 62300 MAQUINÀRIA: ESCOMBRADORA 85.000,00 15.960,45 100.960,45 

323 4800301 SUBVENCIO ESCOLA MONTSENY 5.000,00 3.000,00 8.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 18.960,45   

            PARTIDA QUE ES PROPOSA DISMINUIR 

PARTIDA  

Denominació Crèdit inicial Modif. 
Total 
consolidat Pro. Eco. 

323 2260902 ACTIVITATS CULTURALS - ESCOLES 6.000,00 -3.000,00 3.000,00 

160 61900 INVERSIÓ EN RECS I CLAVEGUERAM 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 

1532 61900 VORERES 10.000,00 -3.464,84 6.535,16 

432 60900 ADEQUACIÓ ENTRADA SUD DEL POBLE 0,00 -1.939,91 -1.939,91 

459 61900 PINTURA VIAL 0,00 -4.555,70 -4.555,70 

TOTAL MODIFICACIÓ -18.960,45   

 



 

 

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 Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta què es pretenia fer amb la inversió de 
recs i clavegueram que es deixarà de fer.  
 
L’Alcalde manifesta que es tracta d’una partida que ha estat incorporada del 2020 perquè estava 
finançada amb préstec i de les actuacions que es varen fer l’any passat varen quedar uns sobrants  
que no serán necessaris enguany, per tant es poden donar de baixa.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta si s’ha valorat comprar la màquina 
escombradora mitjançant un leasing en comptes de pagar-la de cop, i si només es mantindrà la nova 
escombradora i es donarà de baixa la vella.  
 
El regidor Sr. Amargant respon dient que es podria comprar a través de leasing però creiem que és 
millor fer-ho de cop,  atès que la quota que sortia era molt gran i pensem que els primers anys no ha 
d’haver-hi massa reparacions ni problemes, per tant el leasing no acaba de ser prou interessant, a 
més, amb la compra ens podem acollir a la compra agregada de l’Associació Catalana de Municipis i 
així ens estalviem haver de fer un concurs públic.   Respon també que només es mantindrà la nova 
escombradora i la vella es donarà de baixa perquè porta molts problemes.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que les preguntes que tenia de 
l’escombradora ja han estat resoltes;  no obstant manifest que no està d’acord en reduir el pressupost 
en inversions de recs i clavegueram , atès que cal fer calaix per fer inversions que evitin i solucionin  
els problemes dels veïns quan plou  
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 2 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 
Martí) i 1 abstenció (Juan Antonio Marin Acuña) 
 
8.0.- Aprovar l'adjudicació del contracte de préstec a llarg termini pel finançament de part de 
les inversions del 2021 
 
Antecedents  
 
Per resolució d’Alcaldia número 2021DECR000164 de 5 de març, es va iniciar l’expedient per la 
concertació d’un préstec a llarg termini de 400.000 euros, pel finançament de part de les inversions a 
realitzar el 2021. Es va acordar, mitjançant procediment de consulta i invitació d’oferiment de 
propostes a un mínim de cinc entitats bancàries.  
 
En data 5 de març de 2021 Intervenció va emetre un informe sobre les condicions que ha tenir 
l’operació, en aplicació del principi de prudència financera i les condicions preferents que han de regir 
l’adjudicació del contracte de préstec.  
 
Consta a l’expedient els informes preceptius de control intern de Secretaria Intervenció sobre el 
control permanent.  
 
En el termini conferit, es presenten ofertes per part de tres entitats financeres. En data 22 de març de 
2021 s’emet l’informe de valoració de les ofertes, per part del Secretari Interventor. 
 
Legislació aplicable 
 



 

 

Els articles 2.1.f), 48.bis i 48 a 55 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Els articles 21.1.f), 22.2.m), 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local.  
 
Els articles 11 a 17 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.  
 
Els articles 25 i següents del desenvolupament de la Llei 8/2001, d'Estabilitat Pressupostària, en la 
seva aplicació a les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.  
 
La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i Política Financera, per la 
qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats 
de les comunitats autònomes i entitats locals.  
 
L'article 26, 158 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
Per tot allò exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar la concertació de l’operació de préstec per al finançament de part de les inversions 
del 2021, prevista en el pressupost d’aquest Ajuntament, a CAIXA D’ENGINYERS, segons les 
següents condicions: 
 
IMPORT OPERACIÓ DE PRÉSTEC 400.000 Euros 

TERMINI DE L'OPERACIÓ en anys+anys carència  10 

Període de liquidació d'interessos i amortització 
[mensual/trimestral/semestral/anual] 

 Trimestral 

Tipus d'Interès VARIABLE, amb revisió trimestral i referenciat a Euríbor 3M+0,55%  

Comissions de No Disponibilitat [màxim 0,1% anual]Interessos de demora] Diferencial màx. Sobre Eur 0 

 Interessos de demora [Interès de l'operació + 2% anual màxim] Interès de l'operació + 2% anual màxim  

INTERVENCIÓ DE L'OPERACIÓ - Pel secretari interventor de l’Ajuntament . Fedatari Públic Municipal 

 
Comissió d’obertura  Exempt. 

Comissió per amortització o cancel·lació anticipada  Exempt. 

 
Segon.- Notificar l’acord a Caixa d’Enginyers, adjudicatari de la operació de préstec a llarg termini, i citar-
lo per a la seva formalització abans de deu dies a comptar des de la data d’adjudicació de l’operació. 
 
Tercer.- Notificar l'adjudicació a les Entitats financeres que van presentar ofertes i van resultar excloses. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta si serà l’últim préstec de la legislatura.  
 
L’Alcalde manifesta que no ho pot assegurar, atès que és possible que a l’any 2022 també es demani. 
Cal acabar-ho de valorar.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda manifesta que no està d’acord en demanar préstec si 
l’Ajuntament liquida el pressupost de forma positiva i disposa de suficient romanent de tresoreria.  
 
L’Alcalde respon dient que el romanent i el préstec tenen naturaleses diferents, i una no exclou l’altra, 
és més, si no hi ha les regles fiscals suspeses com és enguany,  la incorporació de romanent afecta a 
l’estabilitat pressupostaria i no es pot incorporar sense afectar a l’estabilitat.   El préstec permet 
disposar d’una liquiditat immediata i es pot complementar si cal amb part del romanent de tresoreria.  
 
La Sra. Cortada manifesta que l’Alcalde, en el punt de la liquidació del pressupost, ha explicat que 
l’Ajuntament va deixar de fer molta despesa que no es va poder realitzar davant el context del Covid i 
ara ens demana aprovar un préstec per fer inversions, que celebrem però adverteix que s’ha de 



 

 

vigilar molt on es destinen els diners atès que hi ha moltes families que ho han passat malament, i és 
una realitat que des de l’Ajuntament es va ajudar molt poquet.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP  manifesta que en principi veu bé que l’Ajuntament 
tingui un marge econòmic i pregunta a quines inversions es destinaran els 400.000 euros del préstec.  
 
L’Alcalde respon que es destinaran a les inversions que consten en el quadre d’inversions que es va 
aprovar com annex al pressupost de despeses, i afecten a totes les àrees i a tot tipus d’inversions 
atès que es diversifiquen.   
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 2 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 
Martí) i 1 abstenció (Juan Antonio Marin Acuña) 
 
9.0.- Proposta de modificació de l'Ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal 
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 16 de febrer de 2021, la concessionària Abastaments d’aigua del Tordera SL. ha presentat la 
memòria dels preus unitaris dels materials, personal, despeses administratives i varis del servei 
municipal de distribució d’aigua i clavegueram. 
 
En data 8 de març de 2021, el Secretari-interventor ha emès un informe en relació a la proposta 
d’aprovació d’aquestes tarifes.  
 
L’informe posa de manifesta que el quadre de preus pel 2021 presentat dona compliment als articles 
34 i 35 del Plec de condicions que regeixen el contracte de gestió del servei municipal d’abastament 
d’aigua i clavegueram sota la modalitat de concessió, formalitzat en data 28 de març de 2012. 
 
Concretament l’article 34 regula les obres necessàries per atendre nous subministraments i 
actuacions sobre la xarxa existent, establint que el prestador del servei, a sol·licitud de l’interessat, 
confeccionarà el pressupost corresponent, l’import del qual serà satisfet pel promotor i el treball el 
realitzarà el prestador del servei. Es confeccionarà un quadre de preus unitaris que aprovarà 
l’Administració actuant. El prestador del servei li presentarà cada vegada que sigui necessari, una 
sol·licitud justificada dels preus dels elements i articles necessaris per a confeccionar els 
pressupostos de les escomeses, que haurà de ser aprovada per l’Administració actuant en un termini 
de un mes, transcorregut el qual s’entendrà també aprovada per silencia administratiu.  
 
L’article 35 regula el supòsit de petició de subministrament pel promotor d’un immoble, en el cas que 
sigui necessari ampliar la xarxa existent. En aquest cas el prestador del servei confeccionarà un 
informe i el pressupost corresponent en el que s’inclourà l’ampliació de la xarxa existent. Els preus a 
aplicar seran els aprovats prèviament per l’Administració actuant.  
 
Consta a l’expedient un informe dels serveis tècnics municipals que dona conformitat a la proposta de 
preus unitaris i verifica que els preus s’ajusten a valors de mercat.  
 
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 01/2021 de l’Ordenança número 1 reguladora de les 
tarifes del servei municipal de subministrament d’aigua i clavegueram, per incorporar mitjançant 
annex, un quadre de preus unitaris per a l’any 2021.  
 
La Disposició final queda redactada de la següent forma:  
  
“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. 
 
En data 29 de març de 2021 ha estat aprovada pel Ple la modificació 01/2021 que aprova l’annex 
quadre de preus unitaris per a l’any 2021“ 
 
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.  
 
La publicació formal del quadre de preus unitaris es realitzarà a efectes pràctics únicament en el 
tauler d’anuncis i en el portal de transparència de l’Ajuntament de Breda.  
 
Tercer.- Notificar els presents acords als serveis tècnics i Abastaments d’aigua del Tordera SL., pel 
seu coneixement i efectes. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Aleix Reche Martí) i 2 abstencions (Judit Cortada 
Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
10.0.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de les activitats firals al 
municipi de Breda 
 
Antecedents  
 
En data 1 de març de 2016 va entrar en vigor la Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats 
Firals a Breda, mitjançant la qual, segons disposa el seu article 1, es pretén la regulació de les 
normes tècniques i de gestió que han de regir l’organització i desenvolupament de les activitats així 
com les autoritzacions per a l’exercici d’activitats recreatives firals i d’ocupació de la via pública o 
terrenys d’ús públic amb llocs, barraques, casetes de venta, espectacles o atraccions durant la fira 
d’atraccions en les festivitats o celebracions tradicionals que en el transcurs de l’any es puguin portar 
a terme en el municipi de Breda. 
 
Aquesta ordenança va ser aprovada en el marc de les facultats d’intervenció que, en virtut de l’article 
84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Municipal, disposen les 
corporacions locals, així com les prerrogatives sobre els seus béns que la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals li reconeixen. 
 



 

 

En aquest sentit s’ha de fer esment de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, i la seva transposició al 
ordenament jurídic estatal mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, Sobre el Lliure Accés a les 
Activitats de Serveis i el seu Exercici. 
 
Aquesta modificació normativa va suposar, entre d’altres qüestions, la substitució del règim general 
d’autorització prèvia per un règim de comunicació prèvia o declaració responsable. 
 
Una de les aportacions més notables d’aquest canvi normatiu, va venir donada per la modificació de 
l’article 69 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu del Sector Públic, 
mitjançant el qual es regulen les figures jurídiques de la comunicació prèvia i la declaració 
responsable, com a mecanismes per l’inici d’un procediment administratiu. 
 
No obstant l’article 84.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local 
estableix que, tot i que amb caràcter general no es requerirà llicència prèvia per l’exercici d’activitats, 
es podrà exigir per, entre d’altres, la utilització del domini públic. 
 
En aquest sentit és voluntat d’aquest Consistori mantenir un règim de control preventiu respecte la 
utilització de l’espai públic municipal vers els usos regulats en aquesta ordenança, atès que, degut al 
seu us general, es requereix un control intens del mateix per garantir la seva salvaguarda. 
 
Tot i això, si bé és cert que, l’exercici de funcions de policia sobre el domini públic requereix una 
actuació de certa intensitat, també ho és que aquesta no pot suposar esforços desmesurats i 
extraordinàriament gravosos pels prestadors de serveis que requereixin el seu ús. 
 
En aquest sentit, l’article 13 de la ordenança municipal exigeix que, els interessats en obtenir llicència 
per l’ocupació del domini públic municipal per instal·lar un estand, hauran de presentar una sol·licitud 
acompanyada de fins a 9 documents acreditatius de diferents requisits. 
 
Aquesta càrrega burocràtica suposa un esforç notable respecte aquells que pretenguin fer ús del 
domini públic per instal·lar un estand i, en conseqüència, una càrrega extra per la gestió dels serveis 
municipals que, en última instància, reverteix sobre la ciutadania. 
 
Per aquet motiu, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Breda entenen necessari trobar una solució 
que permeti combinar la simplificació burocràtica per l’ocupació de l’espai públic i realització 
d’activitats, amb el control efectiu del mateix, per tal de garantir la seva conservació i gaudiment per 
tots els ciutadans. 
 
D’aquesta manera s’estima convenient optar pel mecanisme adoptat per altres normatives de l’Estat i 
ordenances municipals, consistint aquestes en requerir a l’interessat per tal que, sota la seva 
responsabilitat, acrediti, mitjançant una declaració responsable, reunir tota la documentació 
acreditativa dels requisits necessaris per instal·lar un estand a la via pública, sense que sigui 
necessari aportar-la. 
 
Aquesta simplificació burocràtica, no obstant, no suposa una substitució del règim de declaració 
responsable pel de llicència prèvia, atès que l’Ajuntament, en la seva qualitat de titular del domini, 
restarà competent per l’atorgament ulterior de la llicència d’ocupació de l’espai públic. 
 
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’article 13 i el segon paràgraf del punt 3 de l’Annex 4 
de la Ordenança reguladora de les activitats firals de Breda essent els redactats proposats els 
següents: 
 
Article 13 
 
13.- Requisits de les sol·licituds El contingut mínim de les sol·licituds d’autoritzacions per participar en 
una activitat firal serà el següent: 

- Nom i cognoms del titular. 
- DNI / NIE / Passaport.  
- Domicili social.  
- Correu electrònic, a afectes de notificacions. 
- Número de telèfon, on es pugui localitzar fàcilment. 
- Fira en la que es vol prendre part. 
- Dimensions de la parada i producte que s’exposa. 

 
 Tota sol·licitud, referent a alguna de les fires-mercat que s’organitzin, haurà d’anar acompanyada 
d’una declaració responsable, on s’acrediti disposar dels documents que acreditin estar en possessió 
dels requisits relacionats a continuació: 
 

- Document d’alta i últim rebut d’ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social en el règim 
d’autònoms.  

- Quan es tracti de comerciants estrangers, acreditació d’estar en possessió dels permís de 
residència i de treball. 

- Document acreditatiu de constitució d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.  
- Carnet del Centre d’Artesania de Catalunya, si s’escau.  
- Fotografia de la parada i del material objecte d’exposició i venda. 
- Certificat de formació en manipulació d’aliments de tots els membres de la parada. 
- Certificat d’instal·lació elèctrica de l’atracció (només per atraccions mòbils desmuntables). 
- Contracte de manteniment dels elements de protecció contra incendis. 
- Comprovant de pagament de la fiança provisional”. 

 
Sense perjudici de que els sol·licitats acreditin estar en possessió de la documentació referida, 
l’Ajuntament de Breda, en virtut de les seves facultats d’intervenció, podrà requerir en qualsevol 
moment l’aportació de la mateixa. 
 
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que 
s’incorpori a una declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant 
l’Administració competent de la declaració responsable, la documentació que, si s’escau, sigui 
requerida per acreditar el compliment del que s’ha declarat, o la comunicació, determina la 
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui 
constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que 
pertoquin. 
 
Segon paràgraf del punt 3 de l’Annex 4: 
 
“ Per a la sol·licitud d’autorització s’haurà de tenir en compte tant el que s’indica en els articles 12 i 13 
de la present Ordenança, com que la declaració responsable ha d’anar signada electrònicament 
obligatòriament pel titular real del negoci o el seu representant legal, i que en aquest cas haurà de 
declarar responsablement que està en possessió de la documentació següent:” 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, al Punt Diari i al tauler 
d’anuncis (E-tauler) 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, 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. 
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda manifesta que està d’acord en reduir paperassa i 
simplificar els procediments, però li preocupa que això pugui afectar al control de la seguretat de les 
activitats de les fires. Demana que es prevegin mecanismes per evitar accidents i garantir la total 
seguretat de tots els usuaris.  
 
El regidor Sr. Pujol  manifesta que cada any l’Ajuntament contracta a un tècnic enginyer per tal que 
faci una inspecció a cada una de les atraccions i en fa el control i comprova que han estat 
correctament instal.lades abans del seu funcionament.  Per altra banda, el tema de la reducció de 
paperassa també afecta a la resta de parades de les fires.  
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 
 
11.0.- Aprovar l'adhesió al Protocol d'abordatge de les violències sexuals i lgtbifòbiques en 
contextos d'oci de la Selva 
 
Antecedents 
 
La Llei 5/2008, de 21 de juliol, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, defineix la 
violència masclista com aquella que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la 
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes 
sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, 
les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, 
tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.  
 
Des de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Selva s’ha redactat el Protocol d’abordatge de 
les violències sexuals i lgtbifòbiques als espais d’oci de la Selva.  
 
El document redactat és una eina que persegueix com a objectiu general dissenyar estratègies 
d’intervenció articulades amb el conjunt d’actors locals per tal de prevenir i intervenir davant les 
violències sexuals als espais públics d’oci.  
 
I com a objectius específics es proposa: 

 Abordar les violències masclistes, i concretament les sexuals, des de la prevenció, la detecció, 
l’atenció i la recuperació a través d’un protocol d’actuació. 

 Generar un consens entre la ciutadania, la societat civil i l’administració pública sobre la manera 
en què s’aborda la problemàtica de les violències sexuals als espais públics d’oci a través un 
procés participatiu. 

 Complementar les eines existents a nivell municipal per abordar les violències masclistes als 
espais públics d’oci amb el disseny d’accions específiques. 

 Posar en marxa una resposta coordinada a les violències sexuals als espais públics d’oci, tenint en 
compte els diferents contextos en què es poden donar, articulada en un circuit d’intervenció. 

 Articular espais públics d’oci sota la perspectiva feminista per tal d’oferir seguretat i llibertat a totes 
les persones que el gaudeixen, a través de la formació i sensibilització dels agents clau. 

 
Pel que es proposa, als ajuntaments de la comarca, l’adhesió al Protocol d'abordatge de les 
violències sexuals i lgtbifòbiques en contextos d'oci de la Selva, redactat pel Consell Comarcal. 
 
Legislació aplicable 
 
Article 47.1 segon paràgraf de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre reguladora del sector públc, que estableix 
que no tenen la consideració de convenis, els protocols generals d’actuació o instruments similars 
que comportin meres declaracions d’intencions de contingut general o que expressin la volunatt deles 
administracions i parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin la 
formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles 



 

 

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l'adhesió al Protocol d'abordatge de les violències sexuals i lgtbifòbiques en 
contextos d'oci de la Selva. 
 
Segon.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord.  
 
Intervencions:  
La regidora Sra. Rosa Fugarolas presenta la proposta. 
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 
Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín 
Acuña) 
 
12.0.- Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores del Programa 
de reactivació del comerç de Breda 
 
Antecedents 
 
Amb l’objectiu de reactivar el sector del comerç davant els efectes causats per la declaració de l’estat 
d’alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març, l’any 2020 es va crear el Programa de reactivació 
del comerç de Breda pel que qualsevol persona, major de 16 anys, que acredités una despesa igual o 
superior a 100,00€ en establiments comercials i/o de restauració del municipi de Breda, rebia una 
targeta regal, fins al topall de 250, amb 30,00€ per la compra en establiments comercials i/o de 
restauració del municipi. 
 
Tal i com s’estableix en el Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022 i al Reglament General de 
Subvencions, amb la intenció de reeditar el programa i la voluntat d’ampliar el nombre de persones 
que puguin optar a rebre una de les 250 targetes moneder, es considera oportú modificar les bases 
específiques reguladores del Programa de reactivació del comerç de Breda. 
 
Segons informe de fiscalització de la intervenció municipal caldrà condicionar la convocatòria dels 
ajuts a la prèvia aprovació definitiva de la modificació de crèdit que ha de preveure crèdit suficient per 
7.500,00€. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els 
hisendes locals. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2020-2022. 
Reglament general de subvencions. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores del Programa de 
reactivació del comerç de Breda, en els punts següents: 
 
“Base 3.- Quantia de la subvenció 
Les targetes regal contindran la quantitat de 30,00€ cadascuna. 
 
Base 4.- Despeses subvencionables 



 

 

Es consideren despeses subvencionables totes aquelles despeses realitzades en establiments 
comercials i/o de restauració del municipi de Breda, en un període de 3 mesos des de la data d’inici 
del període de sol·licitud establert en la convocatòria. 
 
Base 5.- Procediment de sol·licitud i documentació 
5.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les 
persones interessades a la pàgina web de l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat). 
 
5.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que 
preveuen aquestes bases, si escau, a través de l’ETRAM  
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6
B76E636E84F11358.asp?codent=076). 
 
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica 
admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-
fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/. 
 
5.3 En el cas de persones físiques també podran presentar les sol·licituds de manera presencial a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), situada al Cr. Nou, 3 Bxs. de Breda, amb prèvia sol·licitud de cita 
prèvia (per trucada telefònica al 972870012) 
 
5.4 Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada: 
 

- Si la sol·licitud reuneix els requisits que estableixen aquestes bases reguladores des de l’OAC 
la persona sol·licitant quedarà inscrita en el registre de sol·licituds acceptades, per ordre de 
validació. 

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

 
5.5 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà tres mesos després de la data d’inici establerta 
en la convocatòria. 
 
5.6 Només es podrà presentar una sol·licitud per persona, en cas contrari, únicament es tindrà en 
compte la primera sol·licitud presentada i no s'admetrà la resta de sol·licituds. 
 
Base 6.- Criteris de valoració 
A la recepció de les sol·licituds es comprovarà: 

- Edat de la persona sol·licitant (només opten a la subvenció les persones majors de 16 anys). 
- Que els tiquets de compra i/o factures aportades acreditin despeses efectuades en 

establiments comercials i/o de restauració del municipi de Breda. 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta línia serà el de sorteig un cop 
finalitza el període de sol·licitud. 
 
Base 7.- Procediment de concessió 
Finalitzat el termini per sol·licitar la inscripció en el programa, i en la data prevista segons la 
convocatòria, es realitzarà sorteig públic per l'adjudicació de les targetes moneder entre la totalitat 
dels inscrits. A cada inscrit se li assignarà un número a efectes de procedir al repartiment de les 
targetes. El sorteig públic determinarà el número a partir del qual, de manera consecutiva, 
s'adjudicaran les targetes moneder als inscrits que tinguin assignats els números en qüestió.  
 
En el supòsit que la correlació de números corresponents als inscrits finalitzi sense haver atorgat la 
totalitat de les targetes moneder, s'estipula com a mecanisme de salvaguarda començar 
automàticament a partir del número 1 fins a l'acabament de les targetes disponibles. 
 

Exemple il·lustratiu: 500 inscrits, cadascú amb el seu número correlatiu.  
 
Sorteig públic: Surt el número 301. Els inscrits que tinguin el número 301 i 
immediatament consecutius seran beneficiaris de la concessió de la targeta. Al arribar al 
número 500 encara queden per adjudicar 50 targetes (hi ha 250 targetes disponibles i 
només se'n han adjudicat 200). Aleshores, es repartirà entre els inscrits que disposin 
dels números compresos entre l'1 i el 50.  



 

 

 

Base 8.- Resolució i notificació 
Un cop finalitzat el sorteig es notificarà a les persones escollides la condició de premiada i se’ls 
donarà cita prèvia per a la recollida de la targeta a l’OAC. 
 
En el cas que el dia i hora estipulats en la cita no es pogués realitzar la recollida, caldrà sol·licitar-ne 
la modificació en un període de temps no superior a un més.” 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública la proposta de modificació de Bases, per un termini de vint 
dies hàbils, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la província i al tauler i a l’e-tauler d’anuncis 
de la corporació i per referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Tercer.- Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria, un cop aprovada 
definitivament la modificació de crèdit necessària pel pagament dels ajuts. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord.  
 
Intervencions:  
El regidor Sr. Andreu Pujol presenta la proposta explicant que el principal canvi de les bases és que 
enguany es presentaran les sol.licituds amb els comprovants de compra i posteriorment es farà un 
sorteig entre totes les persones que hagin participat.  
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 
 
13.0.- Aprovar el Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a 
favor de l’Ajuntament de Breda 
 
Antecedents 
 
Dipsalut, organisme encarregat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als municipis de la 
demarcació de Girona en matèria de salut pública, va crear l’any 2009 el programa de promoció de la 
salut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” que s’impulsa anualment en el marc del Catàleg de 
Serveis, com una de les diferents actuacions que realitza, com és la protecció i promoció de la salut 
d’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del 
Sistema Nacional de Salut i en aplicació de l’article 91 i 92, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i demés normativa que sigui 
d’aplicació. 
 
El programa Pm05 té com a objectiu implantar desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la 
demarcació de Girona mitjançant la cessió d’ús gratuïta de desfibril·ladors lliures, facilitar-ne l’ús i el 
manteniment, per cobrir esdeveniments que concentrin un nombre elevat de persones, activitats de 
risc, poblacions de risc, actes esportius, socials i culturals, o per reforçar zones en funció de les 
activitats d’estiu o hivern, creant una xarxa de desfibril·ladors que doni cobertura a una necessitat de 
primer nivell com és rebre l’atenció medico-sanitària immediata en cas de patir una aturada cardíaca. 
 
Els desfibril·ladors externs automàtics són classificats com aparells sanitaris i, com a tals, obliguen el 
fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que garanteixen la màxima 
seguretat tant per a l’usuari com per al pacient que participen en el seu ús. Aquestes normatives 
eximeixen tant a Dipsalut, com a propietària, com a tot ajuntament o persona usuària de qualsevol 
responsabilitat respecte un possible mal funcionament de l’aparell. 
 
L’Ajuntament en exercici de les competències per a prestar els serveis mínims en matèria de salut 
pública relatius a la gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats que li 
atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, del 28 
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de conformitat 
amb els articles 52 i 53 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, va signar amb Dipsalut 



 

 

un conveni de cessió d’ús, conservant-ne Dipsalut la propietat, dels aparells de la xarxa de 
desfibril·ladors del municipi, composta per 2 desfibril·ladors fixos i 1 de mòbil. 
 
Ambdues parts estant interessades a renovar i mantenir la cessió d’ús, de caràcter gratuït, així com 
d’adequar la col·laboració per a la gestió de la xarxa de desfibril·ladors a la nova normativa vigent en 
matèria de convenis, d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Pel 
que han convingut formalitzar un nou conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la 
seva xarxa a favor de l’Ajuntament de Breda. 
 
Legislació aplicable 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 d’abril, reguladora de les bases 
del Règim Local i concreta que és una competència de la Diputació la cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i la planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres 
competències de la resta d’administracions públiques. 
 
D’acord a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; i d’acord amb els articles 47 i següents de la llei 40/2015, de règim jurídic del 
sector públic,  
 
Article 114.2.n) 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 49 i 50 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el reglament del Patrimoni del 
ens locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor 
de l’Ajuntament de Breda, el text del qual es transcriu com segueix: 
 
“Secretaria 
Expedient 2021/451/J030300 
 
Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de 
l’Ajuntament de Breda 
 
Reunits 
 
D’una part, la senyora Maria Puig i Ferrer, presidenta delegada de l'Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona, assistida pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
I de l'altra, l’Il·lm. Sr. Dídac Manresa i Molins, alcalde de l’Ajuntament de Breda, assistit pel secretari 
municipal, senyor Jordi Jové i Perich. 
 
Actuen 
 
La primera, en nom i representació de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF Q1700565C, amb domicili al carrer Pic de Peguera, 15 
(Edifici Jaume Casademont – Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona), 17003 Girona, 
en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector d’11 de febrer de 2020 i d'acord amb 
la delegació efectuada per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, en data 23 de juliol de 
2019. 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Breda, en endavant l’Ajuntament, en ús de les 
atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal, de 15 de juny de 2019. 
 
Ambdues parts, en l'exercici de les funcions pròpies dels seus càrrecs, reconeixent-se mútua i plena 
capacitat per atorgar el present conveni i a aquest efecte, 
 
Manifesten i exposen  
 



 

 

I. Que Dipsalut, organisme encarregat de realitzar funcions d’assistència i cooperació als municipis de 
la demarcació de Girona en matèria de salut pública, va crear l’any 2009 el programa de promoció de 
la salut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” que s’impulsa anualment en el marc del Catàleg de 
Serveis, com una de les diferents actuacions que realitza, com és la protecció i promoció de la salut 
d’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del 
Sistema Nacional de Salut i en aplicació de l’article 91 i 92, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i demés normativa que sigui 
d’aplicació. 
 
II. Que el programa Pm05 té com a objectiu implantar desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu 
de la demarcació de Girona mitjançant la cessió d’ús gratuïta de desfibril·ladors lliures, facilitar-ne l’ús 
i el manteniment, per cobrir esdeveniments que concentrin un nombre elevat de persones, activitats 
de risc, poblacions de risc, actes esportius, socials i culturals, o per reforçar zones en funció de les 
activitats d’estiu o hivern, creant una xarxa de desfibril·ladors que doni cobertura a una necessitat de 
primer nivell com és rebre l’atenció medico-sanitària immediata en cas de patir una aturada cardíaca. 
 
III. Que els desfibril·ladors externs automàtics són classificats com aparells sanitaris i, com a tals, 
obliguen el fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que garanteixen la 
màxima seguretat tant per a l’usuari com per al pacient que participen en el seu ús. Aquestes 
normatives eximeixen tant a Dipsalut, com a propietària, com a tot ajuntament o persona usuària de 
qualsevol responsabilitat respecte un possible mal funcionament de l’aparell. 
 
IV. Que l’Ajuntament en exercici de les competències per a prestar els serveis mínims en matèria de 
salut pública relatius a la gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats que li 
atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, del 28 
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de conformitat 
amb els articles 52 i 53 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, va signar amb Dipsalut 
un conveni de cessió d’ús, conservant-ne Dipsalut la propietat, dels aparells de la xarxa de 
desfibril·ladors del municipi, composta per 2 desfibril·ladors fixos i 1 de mòbil. 
 
V. Que ambdues parts estant interessades a renovar i mantenir la cessió d’ús, de caràcter gratuït, així 
com d’adequar la col·laboració per a la gestió de la xarxa de desfibril·ladors a la nova normativa 
vigent en matèria de convenis, d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
I per tot l’exposat i amb aquesta finalitat han convingut en formalitzar el present conveni amb 
subjecció a les següents:  
 
CLÀUSULES 
Primer. Objecte i finalitat  
 
L’objecte i finalitat d’aquest conveni és definir i establir els termes i condicions de la cessió d’ús 
gratuïta dels béns propietat de Dipsalut que es detallen a la clàusula segona, a favor de l’Ajuntament, 
el qual com a cessionari accepta. 
 
També és objecte d’aquest conveni definir i establir les condicions per a la gestió de la xarxa dels 
desfibril·ladors instal·lats en el terme municipal de l’Ajuntament, en el marc del desplegament del 
programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”. 
 
Segona. Béns objecte de cessió 
 
Els béns propietat de Dipsalut dels quals es cedeix el seu ús de manera gratuïta a favor de 
l’Ajuntament, de conformitat amb els articles 75 i 76 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, són els següents:  
 

 2 desfibril·ladors fixos PowerHeart G3 AED 9300  

 1 desfibril·lador mòbil PowerHeart G3 AED 9300 
 
La cessió d’ús resta subjecta a que els béns cedits es destinin a l’ús i funcions que els són pròpies i 
d’acord amb les condicions establertes en aquest conveni.  
 
En cas que l’Ajuntament no compleixi amb aquestes finalitats i/o condicions d’ús sobre els béns 
cedits, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el qual tindrà dret a 
rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns. 



 

 

 
L’Ajuntament no resta en relació de dependència respecte a Dipsalut i l’ús dels desfibril·ladors és 
gratuït i merament tolerat, d’acord amb el que disposa l’article 75.4 del Reglament de patrimoni de les 
entitats locals regulat per Decret 336/1988. 
 
L’emplaçament i localització dels desfibril·ladors fixos es pot consultar a través de la georeferenciació 
que es detalla a continuació i es pot consultar a la web del programa 
www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbil DEACAT. 
 

Ref.  Localització 

156 41º 44' 48" N, 2º 33' 45" E 

157 41º 44' 56" N, 2º 33' 44" E 

 
Tercera. Obligacions i compromisos de Dipsalut  
 
Per a la consecució de les finalitat i objectius d’aquest conveni, Dipsalut es compromet i obliga a: 
 
a) Responsabilitzar-se de la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el manteniment de 
la xarxa de desfibril·ladors.  
 
b) Realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins dels paràmetres següents: 

 
b. 1. Assumir el cost de la mà d’obra del manteniment. 
 
b.2. Assumir el cost dels desplaçaments que comporti el manteniment. 
 
b.3. Revisar un cop l’any tots els desfibril·ladors per a la neteja i la constatació del bon estat de 
tots els seus components amb la neteja interior i exterior de la cabina. 
 
b.4. Substituir i/o reparar, tot assumint els costos, dels elements fungibles necessaris, en cas 
d’incidència o avaria tècnica, dins del període de 24 hores posteriors a la incidència, per 
garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots els seus components, inclòs el canvi de 
les bateries i els elèctrodes quan correspon.  
 
b.5. Substituir els elements necessaris dels desfibril·ladors, en cas d’utilització, garantint-ne el 
ple funcionament. 
 
b.6. Actualitzar el software dels desfibril·ladors, si escau, per al compliment de les normatives 
vigents en cada moment. 
 
b.7. Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data de caducitat. 
 
b.8. Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per a realitzar-ne el 
control i la vigilància remota, i així garantir que cabines i desfibril·ladors estan operatius i en 
disposició de ser utilitzats. 

 
c) Realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al municipi. Si durant aquestes 
inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del servei de manteniment que 
presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament un termini de 30 dies per a reparar-los i assumir-ne el cost. 
Passat el termini, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no han estat reparats, 
podrà optar per la reversió dels béns, regulada en el pacte onzè.  
 
d) Reposar, en la mesura que sigui possible, amb la cessió de nous desfibril·ladors, aquells aparells 
que hagin estat sostrets o quedat inutilitzats com a conseqüència d’actes vandàlics, mitjançant la 
formalització d’una nova addenda a aquest conveni. Les despeses que origini aquesta mena de 
reparacions aniran a càrrec de l’Ajuntament. 
 
e) Proposar i oferir solucions alternatives a la connectivitat de veu i dades de les cabines amb els 
centres de control i d’emergències, mentre l’Ajuntament no tingui resolta aquesta funcionalitat. 
 
f) Proporcionar material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bàners d'enllaç al web de la 
iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació municipals com poden ser el web 
corporatiu, publicacions editades per l'Ajuntament o mitjans de comunicació de titularitat pública. 
 



 

 

g) Oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors al personal designat per l’Ajuntament, 
especialment primers intervinents, de conformitat amb el decret 151/2012, de 20 de novembre pel 
qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit 
sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús. 
 
h) Assumir, si així es sol·licita, la defensa jurídica de les persones que, com a conseqüència de l’ús 
benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedit, puguin ésser demandades. 
 
Quarta. Obligacions i compromisos per part de l’Ajuntament  
 
Per a la consecució de les finalitat i objectius del present conveni l’Ajuntament es compromet i obliga 
a: 
 
a. Autoritzar la instal·lació dels desfibril·ladors fixos, preferiblement dins del domini públic local i, si 
això no fos possible, en espais privats de pública concurrència i accessibles a la població les 24 hores 
del dia, 365 dies l’any.  
 
b. Mantenir els desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de primera actuació 
(cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc). 
 
c. Assumir totes les despeses que es generin per un possible del canvi d’ubicació sol.licitat per 
l’Ajuntament. 

 
d. Autoritzar i assumir el cost, a requeriment de Dipsalut, dels canvis d’ubicació dels desfibril·ladors 
fixos, atenent a criteris degudament justificats com ara vandalisme o modificacions estructurals de 
l’equipament on es troba instal·lat i sempre que no perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja existents i es 
garanteixi el compliment dels requeriments tècnics d’instal·lació. 
 
e. No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut durant el termini 
de vigència d’aquest conveni, i formalitzar mitjançant la signatura d’una addenda a aquest conveni, el 
canvi de la ubicació dels desfibril·ladors quan comporti una modificació de la GEO localització o el 
nom del carrer on està localitzat. 
 
f. Comunicar tant a Dipsalut com al servei tècnic qualsevol incidència que tingui lloc en el municipi 
relacionada amb els desfibril·ladors, mitjançant el telèfon 902 221 229 o el correu electrònic 
incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat. 
 
g. Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, columnes i 
cabines per tal de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat, així com conservar-ne 
l’estètica i la funcionalitat.  
 
h. Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica i a la xarxa de veu i dades estiguin operatives amb 
l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis de vigilància i connexió als 
serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos. 

 
i. Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i continuada en l’ús de 
desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la normativa vigent. 
 
j. Posar a disposició de Dipsalut les dades que fossin necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió 
als futurs estudis mèdics que preveu el pacte cinquè d’aquest conveni. 
 
k. Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que realitza la gestió i 
vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos i mòbils.  

 
l. Assumir econòmicament les avaries que afectin qualsevol dels components (desfibril·lador, cabina o 
columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, accidents diversos, pujades d’alta tensió 
elèctrica o inclemències meteorològiques.  
 
m. Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) per al 
desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors que Dipsalut 
organitzi. 

 
n. Assumir les despeses derivades de la resolució de les incidències tècniques sempre i quan 
aquestes no estiguin cobertes per la garantia dels aparells. 



 

 

 
o. Fer constar, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ Ajuntament relatius a 
l’objecte d’aquest conveni, la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a 
cedent dels béns. 

 
p. Convidar a Dipsalut als actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni per tal de que 
nomeni un/a representant, coordinant-se amb Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de 
caràcter protocol·lari. 

 
q. Contractar la corresponent pòlissa d’assegurança contra robatoris nominant com a beneficiari a 
Dipsalut  
 
Cinquena. Obligacions específiques respecte a futurs estudis mèdics 
 
Dipsalut podrà a posar a disposició de tercers les dades mèdiques anonimitzades que quedin 
dipositades en cada desfibril·lador en ocasió del seu ús amb la finalitat de realitzar estudis de recerca 
mèdica que contribueixen a la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada cardíaca. 
 
Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament de la 
tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el projecte, Dipsalut i l’Ajuntament iniciarien els 
canvis i adaptacions necessàries per a dur-los a terme i, si s’escau, es comprometen a formalitzar-les 
mitjançant les corresponents addendes. 
 
Sisena. Règim econòmic 
 
El valor econòmic dels desfibril·ladors cedits per Dipsalut és el següent: 
 

Tipus de desfibril·lador 
Cost / unitat 
(sense IVA) 

Núm. 
d’unitats 

Total 
(sense IVA) 

Fix 2.700,00 € 2 5.400,00 € 

Mòbil 1.000,00 € 1 1.000,00 € 

 
Així mateix, cadascuna de les parts haurà de fer front a les despeses derivades de les obligacions 
contingudes a les clàusules tercera i quarta d’aquest conveni, segons s’hi estipula. 
 
Setena. Durada  
 
La vigència d'aquest conveni s’estableix en quatre (4) anys a comptar des de la data de la seva 
signatura. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, els signants del 
conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals 
o la seva extinció. 
 
Un cop finalitzat aquest termini, Dipsalut es compromet a estudiar i proposar a l’Ajuntament les 
opcions més viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i els seus 
components. 
 
Vuitena. Mesures de seguretat, confidencialitat i protecció de dades 
 
Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra part com a 
Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de 
protecció de dades o RGPD).  
 
La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que se’n deriven. 
La legitimació del tractament té el seu fonament en les relacions jurídiques formalitzades per mitjà 
d’aquest document (art. 6.1.b RGPD). Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de 
protecció de dades (accés a les dades, rectificació, portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del 
tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra a les referències i adreces que figuren a 
l’encapçalament del present conveni. 
 



 

 

Les dades (imatge) que s’obtinguin pel funcionament del sistema de vídeo o fotografia que s’activa 
per l’extracció del desfibril·lador de la cabina seran responsabilitat de Dipsalut en els termes de 
l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades. Mitjançant textos informatius clarament 
visibles s’informarà als usuaris de la captació de les imatges, de la responsabilitat del tractament de 
les dades i l’exercici dels drets per part de les persones interessades en compliment del RGPD i de la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Correspondrà a Dipsalut, com a responsable del tractament, indicar la informació que hi ha de figurar i 
la manera de presentar-la. L’Ajuntament podrà sol·licitar accés a les imatges de la càmera dels 
desfibril·ladors mitjançant petició de l’alcalde al correu electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a 
disposició dels ajuntaments. 
 
Les parts es comprometen a guardar estricte secret de tota aquella informació a la qual tingui accés i 
al compliment de totes aquelles mesures tècniques i organitzatives que s’estableixin per garantir la 
confidencialitat. En conseqüència es comprometen a no divulgar aquesta informació a terceres 
persones senes el consentiment exprés i per escrit de les altres parts. 
 
Novena. Comissió de seguiment 
 
En el termini màxim de dos mesos des de la formalització del present conveni, es constituirà una 
comissió paritària, constituïda per un representant designat per cadascuna de les parts. 
 
Aquesta Comissió vetllarà pel desenvolupament i la consecució de les finalitats establertes i 
s'encarregarà de l'intercanvi d'informació i de l'elaboració d'informes d'avaluació i de valoració 
pertinents.  
 
Es reunirà de forma ordinària una vegada a l'any i de forma extraordinària quan així ho estimi la 
pròpia Comissió o a instància de qualsevol d’ambdues parts. Les decisions requeriran acord unànime. 
 
Desena. Modificacions del conveni 
 
A instancià de qualsevol de les parts signatàries o de la comissió de seguiment es podrà acordar la 
modificació del contingut del present conveni la qual requerirà l’acord unànime d’ambdues parts. 
Aquesta modificació es formalitzarà amb una addenda al conveni. 
 
Onzena. Causes d’extinció i reversió del bé 
 
1. Causes d’extinció 
 
Aquest Conveni podrà finalitzar per les causes següents: 
 
a) Per venciment del seu termini de vigència. 
b) Per mutu acord entre les dues entitats que signen. 
c) Per reclamació del bé per part de Dipsalut amb el requeriment previ a l’Ajuntament amb un mes 
d'antelació. L’Ajuntament respon de tots els perjudicis que s'originin al bé després d'haver-li estat 
reclamat. 
d) Per devolució del bé per part de l’Ajuntament. 
e) Per destinació del bé a una altra finalitat. 
f) Per incompliment greu dels pactes del Conveni, especialment pel que fa a les obligacions i 
compromisos d’ambdues de les parts. Aquest incompliment comportarà assumir per cadascuna de les 
parts les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. 
g) Per la impossibilitat legal o material, sobrevinguda de donar compliment a l’objecte del conveni. 
 
2. Reversió dels béns 
 
Un cop finalitzat el conveni o en cas que l’Ajuntament incompleixi les seves obligacions, els 
desfibril·ladors cedits hauran de retornar a la propietat de Dipsalut.  
 
El procediment i termini per procedir a la reversió seran fixats per Dipsalut. 
 
Tanmateix les parts podran acordar que, un cop finalitzat el conveni, els desfibril·ladors es mantinguin 
en el municipi cas que hi hagi la voluntat de signar un nou conveni de cessió d’ús a precari d’aquests 
béns a favor de l’Ajuntament. En aquest cas no procedirà la reversió dels béns. 
 
Dotzena. Règim jurídic 



 

 

 
De conformitat amb l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el 
present conveni té naturalesa administrativa i, en conseqüència, per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es puguin produir sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes, que no s’hagin 
pogut resoldre’s en el si de la comissió de seguiment o mitjançant la mediació i l’arbitratge, un cop 
esgotada la via administrativa, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Disposició final. Fi de la vigència del Conveni signat. 
 
Per mutu acord de les parts, a partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni resta sense efecte el 
conveni de cessió anterior, si n’hi hagués, signat entre ambdues parts, conservant Dipsalut la 
propietat dels aparells de la xarxa de desfibril·ladors del municipi, composta per 2 desfibril·ladors fixos 
i 1 de mòbil, malgrat que, per la renovació continguda en aquest conveni, els béns continuaran essent 
cedits per al seu ús per part de l’Ajuntament.  
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte en 
els llocs i dates indicats en les respectives signatures electròniques.” 
 
Segon.- Notificar els presents acords a Dipsalut organisme de Salut Pública de la Diputació de 
Girona. 
 
Tercer.- Encarregar a Dipsalut organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona que procedeixi a 
la publicació del conveni en el DOGC i en el BOP (mitjançant transcripció íntegre del text del conveni) 
 
Quart.- Publicar el conveni a la web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde per signar el conveni i tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur 
a terme aquest acord.  
 
Intervencions:  
La regidora Sra. Rosa Prat presenta la proposta. 
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 
 
14.0.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Breda per a la 
delegació de la competència de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, 
perduts i/o ensalvatgits 
 
Antecedents 
Correspon a l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o 
ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 
del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals. 
 
D’acord amb el punt 2 de l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, els ajuntaments poden 
delegar la responsabilitat a què fa referència l’apartat 1 a administracions o entitats locals 
supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l’eficiència del servei i sota l’aplicació dels 
preceptes de la Llei de Protecció dels Animals. 
 
El Consell Comarcal de la Selva, com a entitat local supramunicipal, és el titular del Centre d’Acoll ida 
d’Animals de la Selva, el qual va entrar en funcionament el novembre de 1997, ubicat al municipi de 
Tossa de Mar, km.1 carretera de Llagostera. El CAAS està inscrit i donat d’alta com a nucli zoològic al 
registre de Catalunya amb el número G2500053 i compleix amb la normativa vigent. 
 
L’Ajuntament de Breda està interessat en delegar les competències de la recollida i control dels 
animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits al Consell Comarcal de la Selva, atesa la 
major especialització, infraestructura i personal que en aquest àmbit ja disposa aquesta corporaci. 
 



 

 

Pel que des del Consell Comarcal de la Selva es proposa l’aprovació i signatura d’un conveni que 
estableix les condicions per les quals s’efectuarà la delegació de competències de la recollida i 
control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits del municipi de Breda. 
 
Consta a l’expedient informe de control permanent de secretaria-intervenció, que fa constar que la 
proposta de delegació de competències requereix el vot de la majoria absoluta del Ple.  
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques. 
 
L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Els articles 21, 22, 26.1 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Els articles 9.4, 85 i 114.3.e) 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 
 
L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya 
 
L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
L’article 16 i altres concordants del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Protecció dels Animals 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Confirmar la delegació de l’exercici de les competències de la recollida i control dels animals 
de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits a favor del Consell Comarcal de la Selva i aprovar 
el conveni de delegació de les competències entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la 
Selva proposat per l’ens supramunicipal en els termes següents: 
 
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE BREDA PER A LA 
DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DE LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
ABANDONATS, PERDUTS I/O ENSALVATGITS.  
 
Santa Coloma de Farners, 
 
REUNITS 
D’una banda la il·lustríssim senyor Didac Manresa Molins, alcalde de l’Ajuntament de Breda, en nom i 
representació de la referida corporació i autoritzat per l’acord del ple de data 15 de juny de 2019, assistit pel 
secretari/a de la corporació. 
 
 
I de l’altra, l’il·lustríssim senyor Salvador Balliu Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, en nom i 
representació de la referida corporació i autoritzat per acord del ple de data de 11 de juliol de 2019, assistit pel 
secretari/a de la corporació. 
 
Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixent-se, mútuament, capacitat 
legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte,  
 
MANIFESTEN 
Que correspon a l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, 
així com el control dels animals salvatges urbans, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.  
 
D’acord amb el punt 2 de l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, els ajuntaments poden delegar la 
responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a administracions o entitats locals supramunicipals, sempre sota el 
principi de la millora en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels Animals. 
 



 

 

El Consell Comarcal de la Selva, com entitat local supramunicipal, és el titular del Centre d’Acollida d’Animals de 
la Selva, el qual va entrar en funcionament el novembre de 1997, ubicat al municipi de Tossa de Mar, km1 
carretera de Llagostera. 
 
Atès que el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) està inscrit i donat d’alta com a nucli zoològic al 
registre de Catalunya amb el número G2500053 i compleix amb la normativa vigent: 
 

 Duu un llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent en què es recull de manera 
actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida dels animals i les dades de llur identificació. 

 El centre porta el llibre de registre a què es refereix el punt anterior, en el qual han de constar les dades 
identificadores de cadascun dels animals que hi entren i de la persona propietària o responsable 
d'aquests. Aquest llibre està a disposició de les administracions competents. 

 El centre compta amb les mesures de seguretat necessàries per a evitar la fugida dels animals i els 
danys a persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per a evitar danys o atacs als 
animals. 

 Disposa d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals. 

 Té a disposició de l'administració competent tota la documentació referida als animals emplaçats al nucli 
d'acord amb la legalitat vigent. 

 Vigila que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes d'alimentació ni es doni 
cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i ésser els responsables de prendre les mesures 
adequades en cada cas. 
 

L’Ajuntament de Breda està interessat en delegar les competències de la recollida i control dels animals de 
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits al Consell Comarcal de la Selva, atesa la major especialització, 
infraestructura i personal que en aquest àmbit ja disposa aquesta corporació. 
 
L’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, disposa que correspon a la comarca l’exercici 
de competències dels municipis de la comarca per delegació o conveni. Així mateix, de conformitat amb l’apartat 
1.c, d’aquest article, i preceptes concordants, ambdues parts han convingut les condicions per les quals 
s’efectuarà la delegació de competències de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, 
perduts i/o ensalvatgits del municipi de Breda. 
 
En virtut de tot això, les parts formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents, 
 
CLÀUSULES 
Primera.- Objecte del Conveni i titularitat 
L’objecte del present conveni és fixar les condicions en que el Consell Comarcal de la Selva prestarà el servei de 
recollida i manteniment dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures) perduts, abandonats i/o 
ensalvatgits atenent a la delegació d’aquesta competència que fa l’ajuntament. En concret es delega la gestió de: 
 
1. La recollida dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures) abandonats, perduts i/o ensalvatgits.  
2. El manteniment dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures) recollits. 
3. El sanejament i l’esterilització dels gats ferals d’acord el que estableix el “Programa per a l’establiment de 

colònies de gats en zones urbanes” del Consell Comarcal de la Selva. 
 
El titular dels animals serà el Consell Comarcal de la Selva que podrà, d’acord estableix el Decret 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, lliurant-los al seus propietaris o, en cas 
d’abandonaments, donant-los en adopció o cedint-los a altres protectores col·laboradores. 
 
Segona.- Compromisos de les parts 
Del Consell Comarcal de la Selva: 
El Consell Comarcal de la Selva recollirà i acollirà a les seves instal·lacions del Centre d’Acollida d’Animals de la 
Selva (CAAS) els gossos, gats i fures abandonats, perduts i/o ensalvatgits.  
 
No tenen la condició d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits els gossos i gats que: 
 
1. Formin part de colònies urbanes i periurbanes, siguin aquestes controlades o no per l’ajuntament, i que son 

alimentats voluntàriament per ciutadans particulars i/o entitats animalistes. 
2. Aquells animals que es trobin possessió de qualsevol ciutadà o entitat animalista. Independentment d’estar 

els animals identificats i/o censats a l’ajuntament, i de que l’entitat estigui constituïda o no com a protectora. 
3. Aquells animals que siguin motiu d’un comís preventiu o d’una actuació judicial que determini la seva 

custodia de forma temporal. 
 

El Consell Comarcal posarà a l’abast de l’ajuntament tots els mitjans humans i materials de que disposa per 
atendre aquest servei, en concret: el personal adscrit al servei de recollida i acollida, els vehicles especialitzats 
per la recollida, els equipaments adients per a la captura dels animals i les instal·lacions del CAAS. 
 
El servei de recollida establert presenta dues modalitats: el servei ordinari i el servei extraordinari.  
 
a) Servei ordinari de recollida: Aquest servei es presta en la modalitat de gestió directa pel mateix Consell 

Comarcal, de dilluns a divendres, no festius (atenent al calendari laboral del Consell Comarcal de la Selva), 



 

 

en horari de 08:00 a 14:30 h. El cost del servei està determinat per la taxa T-13, taxa per al servei de 
recollida i acolliment d’animals abandonats. 
 

b) Servei extraordinari de recollida: Aquest servei es presta en la modalitat de gestió indirecta, ampliant 
l’anterior, amb la recollida els dissabtes, diumenges i festius (atenent al calendari laboral del Consell 
Comarcal de la Selva) de 14:30 fins a les 08:00 del dia següent. Es tracta d’un servei complementari de 
tardes, nits i festius, que el Consell Comarcal de la Selva contractarà a una empresa especialitzada. El cost 
del servei és variable, en funció dels serveis sol·licitats i les quotes aprovades a la taxa T-13, taxa per al 
servei de recollida i acolliment d’animals abandonats. A tal efecte, el Consell Comarcal liquidarà 
trimestralment la despesa corresponent a cada ajuntament que hagi sol·licitat aquest servei. Aquest servei 
inclou: 

 
 Recollida i trasllat al CAAS de dilluns a divendres, no festiu, de 14:30 fins a les 22:00 h 
 Recollida i trasllat al CAAS de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a 08:00 h. 
 Recollida i trasllat al CAAS els dissabtes, diumenges i festius (24 hores) 

 
Aquest servei extraordinari es de recepció voluntària, es prestarà únicament a petició expressa de cada 
ajuntament. 
 
Els serveis municipals poden disposar de les instal·lacions del CAAS per fer lliurament de qualsevol animal de 
companyia abandonat, perdut i/o ensalvatgit, que hagi sigut capturat pels propis serveis municipals, tots els dies 
de la setmana atenent l’horari de funcionament del CAAS. 
 
El Consell Comarcal de la Selva allotjarà a les seves instal·lacions, i d’acord amb la normativa vigent, els animals 
de companyia (gossos, gats i fures) abandonats, perduts o ensalvatgits. 
 
El Consell Comarcal de la Selva gestionarà directament el servei de recuperació dels animals (gossos, gats i 
fures) als seus propietaris. Avisarà la persona propietària, la qual tindrà un termini de vint dies per a recuperar-lo 
d’acord amb el que estableix la normativa vigent. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària 
no l’ha recollit, l'animal pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat. 
 
El Consell Comarcal de la Selva, en qualitat de titular del centre d’acollida, i d’acord amb l’article 18 del Decret 
Legislatiu 2/2008, atendrà les peticions d'acolliment d'animals de companyia realitzades pels particulars, les 
quals s'hauran de formular per escrit. Aquestes peticions hauran d’anar precedides d’un informe dels serveis 
socials de l’ajuntament i d’un informe del Consell Comarcal, i seran resoltes favorablement, o no, en funció de la 
disposició d’espai al CAAS. Únicament seran valorades aquelles sol·licituds que corresponguin a animals 
registrats prèviament al cens del municipi. 
 
El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà conjuntament amb totes les entitats interessades (ajuntaments, 
centres veterinaris, entitats animalistes, centres d’ensenyament, etc.) les campanyes de formació i sensibilització 
sobre la tinença responsable dels animals de companyia. 
 
El Consell Comarcal de la Selva tindrà disposició de l’ajuntament tota la informació sobre les recollides d’animals, 
els acolliments, les recuperacions, les adopcions i les incidències produïdes. 
 
El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant el seu servei de recollida ordinari d’animals, tindrà la prioritat de 
retirar tots els dies laborables, els gossos i gats recollits pels serveis municipals propis i allotjats temporalment en 
els dipòsits municipals. En cas d’impossibilitat, per raons justificades, els serveis de recollida comarcal ho hauran 
de comunicar via telefònica als serveis municipals. 
 
En cas de comís preventiu d’un gos i/o gat, el Consell Comarcal de la Selva procedirà únicament a la retirada 
del/s animal/s en presència de l’autoritat que pràctica el comís, i al seu trasllat al centre (nucli zoològic) que 
determini l’ajuntament, o altre administració responsable del comís, per mantenir-lo/s en custodia preventiva. En 
aquest casos la recollida es farà únicament si prèviament s’ha lliurat una copia de l’ordre de comís i els operaris 
del servei de recollida van acompanyats per l’autoritat responsable del comís. Una vegada l’ajuntament aixequi el 
comís preventiu o determini el comís definitiu, els servei de recollida procedirà a la retirada del/s animal/s del 
nucli zoològic designat per l’ajuntament i el seu trasllat a l’ajuntament, en cas es tracti d’un aixecament del comís, 
o a les instal·lacions del CAAS, en cas es tracti d’un comís definitiu, en aquest cas l’ajuntament haurà de redactar 
la cessió definitiva de l’animal al Consell Comarcal de la Selva. 
 
De l’Ajuntament: 
Correspon als ajuntaments 

 Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia en tot el seu terme municipal. 

 Establir un registre censal dels gats, dels gossos i dels altres animals que es determinin per reglament, el 
qual ha d'estar a disposició de les administracions i les autoritats competents. 

 Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment els establiments de 
venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals de companyia. 

 Els ajuntaments poden comissar de manera immediata els animals, sempre que hi hagi indicis racionals 
d'infracció de les disposicions del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals. El comís té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l'expedient 
sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s'ha de donar als animals 



 

 

comissats. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions relacionades amb aquest són a compte de 
qui comet la infracció. 

 D’acord la normativa vigent en matèria de protecció dels animals, correspon a l’ajuntament la imposició de 
les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades com a lleus per aquesta Llei. La 
imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de l'aplicació 
del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l'autoritat actuant en el moment de l'aixecament de 
l'acta d'inspecció o la denúncia.  

 
Tercera.- Els compromisos econòmics assumits per les parts i la seva distribució temporal 
Totes les despeses de gestió, manteniment, personal i inversions del servei de recollida i acollida d’animals 
abandonats, perduts i ensalvatgits, aniran a càrrec del Consell Comarcal de la Selva. 
 
El Consell Comarcal de la Selva serà el responsable de l’elaboració del pressupost anual i de la seva aprovació.  
 
El Consell Comarcal elaborarà, aprovarà i publicarà, d’acord amb el pressupost anual, la taxa que haurà de 
liquidar cada municipi de la Comarca de la Selva que tingui delegades les competències. Aquesta taxa formarà 
part de les ordenances fiscals que aprovarà el Consell Comarcal anualment: Taxa T-13 “Taxa per el servei de 
recollida i acollida d’animals abandonats”. 
 
La taxa que correspon a cada municipi per la prestació i disponibilitat del servei de recollida ordinar i, l’acollida i 
manteniment dels animals al CAAS i totes les gestions administratives que comporti la recerca dels propietaris i 
la recuperació dels animals, es determinarà d’acord amb els següents criteris: 
 

 El nombre d’habitants del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT). 
 El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT). 
 La superfície del municipi. 
 El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi. 
 

Correspondrà a l’ajuntament, en aplicació del principi de la millora en l'eficiència del servei, abonar al Consell 
Comarcal la taxa aprovada. 
 
Els serveis de recollida extraordinària d’animals tenen caràcter voluntari, únicament comportarà cost per 
l’ajuntament si l’ha requerit. El cost d’aquest servei es liquidarà trimestralment atenent a les quotes aprovades en 
l’ordenança fiscal T-13. 
 
En el cas que el municipi encarregui al Consell Comarcal les tasques de sanejament i esterilització dels gats per 
a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes, correspondrà a l’ajuntament abonar addicionalment 
aquesta despesa atenent al previst a l’ordenança fiscal T-13. 
 
Quarta.- Actuacions en cas d’incompliment 
Segons l’article 51. c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), en cas 
d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants qualsevol de les parts 
podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un termini determinat amb les 
obligacions i compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del 
mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si 
transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les 
parts signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per 
aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’haguessin previst. 
 
Cinquena.- El seguiment i vigilància del conveni 
Anualment el Consell Comarcal de la Selva redactarà la memòria del servei, la qual haurà de ser aprovada per 
l’òrgan competent i notificada a l’ajuntament. 
 
Es podrà constituir a sol·licitud de l’Ajuntament de Breda, una comissió de seguiment d’aquest conveni, que la 
integrarien un representant del Consell Comarcal de la Selva i un representant de l’Ajuntament. Les funcions 
d’aquesta Comissió seran: 
 

 El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest Conveni, així com la seva 
interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 

 Resoldre els dubtes i controvèrsies que puguin sorgir. 

 La coordinació, intercanvi d’informació i planificació del servei. 
 
Les decisions i els acords de la Comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. La Comissió es 
considerarà el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del Conveni als efectes de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Sisena.- Règim de modificació del Conveni. 
Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin noves fórmules de cooperació 
o col·laboració entre les parts. 
 
Setena.- Vigència del conveni 



 

 

Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys des de la seva signatura, podent-se prorrogar de mutu acord abans 
de la seva finalització per un període de fins a quatre anys addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, llevat que es doni alguna circumstància 
d’expiració del termini pactat o qualsevol de les seves pròrrogues de conformitat amb el que es disposa en el 
present conveni.  
 
Vuitena.- Extinció del conveni 
El present conveni podrà ser resolt, per qualsevol de les parts signants, en els següents supòsits: 

 Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del present Conveni o per 
qualsevol circumstància que impossibiliti l’acompliment del seu objecte. 

 Per decurs del termini fixat com a durada del conveni. 

 Per mutu acord de les parts signants del conveni. 

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

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

 Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu. 
 
Novena.- Nul·litat 
Si alguna de les disposicions del present Conveni és declarada nul·la i no convinguda o il·legal, o inaplicable per 
qualsevol altre raó, per qualsevol autoritat judicial o altra autoritat competent, les parts modificaran aquesta 
disposició de manera raonable a fi d’incloure les esmenes escaients, mentre que les altres disposicions es 
mantindran inalterades. 
 
Desena.- Règim de publicitat i transparència 
D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), en relació amb les modificacions introduïdes per la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i amb el Decret 232/2013, 
de 15 d’octubre, i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, aquest conveni s’ha de 
publicar al BOP i al web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des 
del Portal de la Transparència. 
 
Onzena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa d’acord amb la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic i per tant les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment 
d’aquest conveni se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, perquè així consti, ambdues parts signen el present conveni, en la data de la signatura electrònica.” 

 
Segon.- Es delega en la Junta de Govern Local l’aprovació i autorització de l’aportació econòmica 
que consti en les liquidacions de l’ordenança fiscals T-13 “Taxa pel servei de recollida acollida 
d’animals abandonats” del Consell Comarcal de la Selva. Així com l’aprovació de possibles 
modificacions o ampliacions mitjançant addendes que incorporin noves fórmules de cooperació o 
col·laboració entre les parts. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva, juntament amb el conveni 
degudament signat pels representants de la corporació. 
 
Quart.- Encarregar al Consell Comarcal de la Selva que procedeixi a la publicació del conveni en el 
DOGC i en el BOP (mitjançant transcripció íntegre del text del conveni) 
 
Cinquè.- Publicar el conveni a la web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Sisè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Setè.- Facultar l’alcalde per signar el conveni i tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a 
terme aquest acord.  
 
Intervencions:  
El regidor Sr. Samuel Torres presenta la proposta. 
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta quants serveis es realitzen al llarg de l’any i 
si es fan campanyes.  
 
El Sr. Torres explica que actualment s’està fent una campanya de control de gats ensalvatgits 
mitjançant l’esterilització, que durarà tres mesos i passats aquests mesos es veurà el resultat i 
decidirem que hem de fer un el futur.  



 

 

 
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 
 
15.0.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial del Catàleg de Masies i 
Cases Rurals de Breda 
 
Antecedents 
 
El Ple ordinari de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2020, va 
aprovar inicialment la modificació 1/2020 del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals de 
Breda.  
 
Aquest projecte té per objecte incorporació al Catàleg d’edificacions en desús vinculades a la 
producció de ceràmica i amb impacte paisatgístic negatiu. 
 
L’acord i l’expedient es varen sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 238 de data 11 de desembre de 2020, en el Punt Avui de data 
10 de desembre de 2020 i al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, als efectes que els 
interessats poguessin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin 
convenients.  
 
Durant el termini reglamentari no s’han presentat al·legacions.  
 
Simultàniament s’han sol·licitat informes sectorials a diferents administracions públiques i organismes 
i amb interessos concurrents.  
 
Fins a la data d’avui s’han rebut els següents:  
 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. – Informe geològic.  
- Direcció General de Patrimoni Cultural – Informe patrimoni Cultural 
- Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació – Informe 
desenvolupament rural 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona – Informe mediambiental.  
 
Cap dels informes rebuts presenten esmenes o requeriments que facin necessari modificar els termes 
del projecte aprovat inicialment, tal i com consta als informes emesos per l’arquitecte assessora de 
l’Ajuntament de Breda de data 16 de març de 2021 i 22 de març de 2021.  
 
En data 23 de març de 2021 s’ha emès un informe de secretaria-intervenció en el qual es fa constar 
que l’acord plenari d’aprovació provisional requereix la majoria absoluta del nombre legal de membres 
del Ple.  
 
Legislació aplicable 
 
Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85 i 96 a 100 i 124 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.  
 
Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.  
 
L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 
L'article 52.c) i 114.3.k) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 



 

 

Primer.- Aprovar amb caràcter provisional, el projecte de modificació 1/2020 del Pla Especial del 
Catàleg de Masies i Cases Rurals de Breda.  
 
El document que s’aprova provisionalment és el que figura diligenciat a l’expedient administratiu.  
 
Segon.- Elevar l’expedient d’aquesta modificació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a les propietats afectades i fer-ho públic a l’E-tauler. 
 
Intervencions:  
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta si els promotors de l’escola del circ ja han 
presentat el seu projecte.   
 
L’Alcalde manifesta que el projecte ha estat presentat i explicat tan a l’Ajuntament com a Urbanisme 
per tal que aquest li doni el vistiplau, però no ha tingut entrada formal a l’Ajuntament perquè encara 
no s’escau que sigui aprovat.  
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Aleix Reche Martí) i 2 abstencions (Judit Cortada 
Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
16.0.- Aprovar la moció de suport a Pablo Hasél 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL 
 
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la detenció el dia 
16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat d’apologia del terrorisme i de 
calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat arran de la lletra d’una cançó i de 62 
missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i 2016. 
 
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva veu i la 
seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Ens ha quedat 
novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat en el punt de mira 
d’organitzacions internacionals per la limitació que està posant de forma aberrant a la Llibertat 
d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals. 
 
La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l’article 19è de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 
 
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en els darrers 
anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme mentre, per altra banda, 
es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments antidemocràtics i que representen 
una crítica i una valoració emmarcada en la llibertat d’expressió. 
 
Per tot això, es sotmeten a la consideració del Ple, per a la seva aprovació, els següents 
ACORDS: 
 
1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en entredit 

les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser un dels pilars de 
tota democràcia. 

 
2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la defensa 

dels drets fonamentals de tota la ciutadania. 
 
3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu pensament a 

través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el   nostre suport. 
 
4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes i on es 



 

 

protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la. 
 
5. Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de Municipis per la 

Independència. 
 
Intervencions:  
La regidora Sra. Elisabet Vilamala presenta la proposta. 
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP  manifesta que està d’acord amb els termes generals 
de la moció excepte el primer punt, per això demana poder fer un esmena a la moció suprimint el 
primer punt, com a condició que el grup del PSC s’hi pugui adherir.   Tot seguit a mode d’aclariment d 
la seva posició manifesta el següent:   
 
“En primer lloc, cap causa justifica la violència i el vandalisme contra béns públics i privats. Per aquest 
motiu condemnem els aldarulls amb un grau molt elevat de violència urbana que han viscut alguns 
municipis de Catalunya com a conseqüència de les manifestacions en suport a Pablo Hasél. 
Defensem el dret a manifestar-se i fer-ho pacíficament. Tot el nostre suport als cossos de seguretat, 
bombers, i sanitaris que han tingut d’actuar per evitar danys.  
 
Tot el que no posi en risc la seguretat de les persones no pot acabar amb penes de privació de 

llibertat.  

La llibertat d'expressió a Espanya és congènita a la pròpia democràcia i a la Constitució 

En els apartats 3 i 4 de l'art. 20 de la Constitució que consagra la llibertat d'expressió i la prohibició de 

la censura, hi ha sols els límits de l'honor, els menors i valors com la pròpia llibertat d'expressió, 

perquè  no hi ha ni un sol dret en cap democràcia del món que es pugui exercir de manera absoluta. 

Els drets fonamentals tenen límits constitucionals.  

Volem defensar la llibertat d’expressió, compatible amb el dret a viure tranquil·lament sense 

amenaces, agressions i intimidacions. No es poden minimitzar o legitimar les agressions o amenaces. 

L’insult permanent o l’assenyalament de persones per la seva militància o les seves idees, o el seu 

assetjament, no pot normalitzar-se, com tampoc la reiteració d’actes vandàlics contra seu de partits 

polítics, sindicats, organitzacions de qualsevol mena, i menys, domicilis particulars.  

Sempre estarem a favor de recolzar les iniciatives ciutadanes, de col·lectius culturals i artístics, 

d’artistes o músics individuals que promoguin el respecte i defensa de la llibertat d’expressió. De 

manera tradicional l’art i les seves expressions han estat espais on la provocació i la crítica són part 

essencial de la creativitat d’alguns artistes i la seva tolerància reflecteixen la salut i la capacitat 

d’autocrítica d’una societat democràtica madura.  

Els socialistes de Catalunya defensem i treballarem des del Govern de l’Estat per una revisió dels 

delictes que es contemplen: l’objectiu és amb tot la despenalització, el que les convertiria en faltes 

administratives. Així els delictes relacionats amb excessos en l'exercici de la llibertat d'expressió (com 

esmentàvem al principi) només es sancionarien en el cas de respondre a conductes que suposin 

clarament la creació d'un risc per a l'ordre públic o la provocació d'algun tipus de conducta violenta, 

amb penes dissuasòries, però no privatives de llibertat.  

Per tant no hi haurà mai més càstig penal per aquells excessos verbals que es cometessin en el 

context de manifestacions artístiques, culturals o intel·lectuals. En aquest sentit, el Govern entén que 

el dret penal ni és l'eina més útil, ni és necessària, ni és per descomptat proporcionada per respondre 

a comportaments que, tot i poder fregar la il·licitud, el seu càstig penal suposaria un acte contrari al 

dret a la llibertat de expressió, tal com han declarat el Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu de 

Drets Humans.  

Respecte al primer acord, en un Estat de Dret com el nostre, existeix la independència dels seu 

poders. I aquest ajuntament com institució pública no pot interferir en les decisions del poder judicial. 

Cal acceptar-les i en tot cas utilitzar els mecanismes legals per a les reformes legislatives que siguin 

necessàries, tal com es demana al punt 4.” 



 

 

L’Alcalde manifesta que la moció és la que és i no es pot canviar, no obstant es pot fer constar en 

acta que el PSC està d’acord en els punts 2, 3, 4 i 5.  

El Sr. Marin està d’acord que així consti.  

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) i 1 vot en 
contra (Juan Antonio Marín Acuña) 
 
17.0.- Aprovar la moció amb motiu del dia 8 de març, dia internacional dels drets de les dones 
que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya i Partit Socialista de Catalunya 
 
Els grups municipals de Junts per Catalunya i del PSC-CP de Breda presenten la següent moció: 
 
MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES 
QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER CATALUNYA I PARTIT 
SOCIALISTA DE CATALUNYA 
 
L’any 1975 l’ONU va declarar el dia internacional de la dona treballadora el dia 8 de març i a l’Estat 
Espanyol es va celebrar per primer cop l’any 1977, de la mà dels moviments feministes. 
 
El lema de Nacions Unides per a aquest dia ha estat “Per un futur igualitari al món de la covid-19”, 
perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com les crisis, una vegada més, afecten de 
diferent manera dones i homes no només des de l’àmbit de la salut, sinó també en l'àmbit econòmic i 
social (més atur, més precarietat, menys conciliació...). 
 
L’enquesta sobre l’impacte de la covid-19 que va realitzar el Centre d’Estudis d’Opinió ja aporta 
algunes dades que, a l’espera d’estudis més ampliats, dibuixen el que la pandèmia ha suposat en les 
dones:  
 

Durant el confinament, el 12,8% de dones enquestades ha manifestat sentir-se 
molt angoixades durant el confinament, front un 6,2% d’homes.  
 

En l’apartat de l’enquesta per preguntar sobre les tasques a fer durant el confinament es reprodueixen 
clarament els rols de gènere patriarcals:  
 

El 91,4% de les dones fan les tasques de la llar front un 77% dels homes. • El 18,1% de les 
dones donava suport acadèmic als fills i filles i en el cas dels homes un 12,3%.  
 

Cal destacar que certes professions han estat i estant sent claus per a la contenció de la pandèmia i 
per garantir que podem gaudir de subministraments bàsics, professions en alguns casos 
precaritzades i molt feminitzades, infermeres, personal farmacèutic, professionals de la cura de la 
gent gran i persones malaltes, professionals de serveis socials, personal de neteja en establiments i 
personal de venda de productes bàsics com ara d’alimentació. En el cas de l’àmbit docent a la nostra 
ciutat van ser les educadores d’Escola Bressol, que són en la seva gran majoria dones, les primeres 
en obrir els centres i oferir atenció continuada als infants el passat mes de juliol del 2020.  
 
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot permetre que la 
meitat de la població, les dones, siguin discriminades en cap àmbit (educació, ocupació, política, 
mitjans de comunicació, cultura...). I de cap manera, cap, podem permetre que una sola dona pateixi 
violència masclista. Són moltes encara les discriminacions, prejudicis i obstacles a superar, els 
objectius per assolir.  
 
Fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i organitzacions per unir forces i apel·lem a la 
gran aliança de totes les dones progressistes i del moviment feminista, perquè juntes exigim governs 
feministes per avançar cap a una societat més justa i igualitària 
 
Per tot això, des dels grups municipals Junts per Catalunya i Partit Socialista de Catalunya 
instem l'aprovació per part del Ple de l’ajuntament Breda dels següents 
 
ACORDS: 



 

 

PRIMER. Comprometre'ns a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, rebutjant 
qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, i treballant en el marc de les competències de 
l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la corresponsabilitat. 
 
SEGON. Reconèixer social i econòmicament el treball de cures, tant el treball remunerat, com a 
aquell treball de cures familiars no pagat i freqüentment no reconegut i invisibilitzat realitzats 
majoritàriament per dones. 
 
TERCER. Donar suport a la feina que realitzen cada dia les entitats del municipi, especialment les 
entitats de dones, que treballen per l'assoliment de la igualtat entre dones i homes. 
 
QUART. Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment entre el 
jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals existents (SIADs, SIEs...). Instar el Govern de la 
Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència masclista i aprovar, amb els recursos 
necessaris, un Pacte català contra la violència masclista. 
 
CINQUÈ. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual, pornografia, 
publicitat sexista...), sumant-nos a la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones i nenes. 
 
SISÈ. Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, 
a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i associacions en defensa dels drets de les 
dones del nostre municipi. 
 
Intervencions:  
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP  presenta la proposta en nom del seu grup i de Junts 
per Catalunya – Breda, manifestant la seva satisfacció que la moció s’hagi pogut consensuar entre els 
dos grups que varen presentar mocions en termes similars.  
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 
 
18.0.- Aprovar una moció de suport a l'amnistia 
 
El grup municipal de Junts per Catalunya - Breda presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA 
 
L’històric conflicte polític entre Catalunya i l’Estat Espanyol s’aguditzà després de la sentència del 
Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, enèsim intent 
de trobar un encaix a les aspiracions d’autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, 
econòmics i culturals de Catalunya. 
 
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l’Estat i de la Generalitat, la societat 
catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l’exercici ple dels drets i 
llibertats fonamentals amb l’objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític. 
Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de 
l’expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria 
favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas 
que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. 
 
La resposta de les institucions de l’Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de 
forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny 
d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa,ja que són moltes encara les persones pendents 
d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o 
segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del 
dret a l’autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més de 600 
contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats 
amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d’alguna manera a la presa 
de decisions per permetre l’exercici del dret a l’autodeterminació o a l’expressió de les idees que s’hi 
troben vinculades.  
 



 

 

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones s’estan 
produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca d’imparcialitat de 
jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció d’innocència, 
presó preventiva injustificada, etc.  
 
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les 
basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge 
predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions 
flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions 
Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.  
 
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del Tribunal 
Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades davant el Tribunal 
Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui 
tindrà l’última paraula. 
 
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d’un 
conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és una Llei 
d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política. 
 
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i per a 
situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L’amnistia ha de tenir com a àmbit 
objectiu tot els actes d’intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles 
administrativament. S’entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, 
organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum 
d’autodeterminació d’1 d’octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la 
finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar l’actuació de les autoritat governamentals 
o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració 
de l’esmentat referèndum.  
 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’autodeterminació, la 
República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels 
presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de 
pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.  
 
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders socials, 
polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és possible un diàleg 
democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de 
l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. 
 
Per aquests motius, el grup municipal de Junts per Catalunya – Breda proposa al ple de l’Ajuntament 
de Breda l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia 
penal. La llibertat d’expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de 
l’elecció de representants o per l’expressió directa d’una decisió, constitueixen mecanismes 
bàsics i essencials d’una societat democràtica. 
 

2. Reclamar l’aprovació per part de les Corts espanyoles d’una Llei d’Amnistia que, sense 
renunciar a l’exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d’autodeterminació, comporti l’extinció 
de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de 
Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat 
política vinculats a la lluita democràtica per l’autodeterminació de Catalunya, qualsevol que 
fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat 
administrativa realitzats des de l’1 de gener de 2013 i fins el moment de l’entrada en vigor de 
la Llei d’Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena 
efectivitat, aquesta amnistia haurà d’anar acompanyada d’una solució efectiva al conflicte 
polític amb l’Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d’autodeterminació de 
Catalunya. 
 

3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es 
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius 



 

 

dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de 
la repressió de drets fonamentals. 
 

4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar 
suport a una amnistia que permeti l’alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels 
exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents 
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d’un acord nacional per 
l’amnistia, l’autodeterminació i els drets civils i polítics. 
 

5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la 
Independència.  

 
Intervencions:  
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, presenta la proposta.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP  manifesta que en aquest punt no es posaran pas 
d’acord i manifesta el següent: 
 
“És erroni i irresponsable generar falses expectatives sobre una eventual sol·licitud d’amnistia que no 

es correspon a la realitat política i legal del nostre país, perquè som en un Estat de Dret i democràtic 

reconegut. L’amnistia no té cap encaix possible en el marc constitucional i, per això, creiem que no és 

el camí correcte i condueix només cap a un nou atzucac. És comprensible i raonable dir que hi hagi 

polítics a la presó no beneficia el diàleg. Els indults és una via que permet la democràcia. Una llei 

d'amnistia es fa quan és prové d'un regim autoritari cap a un de democràtic per tal de reconèixer els 

drets i les llibertats per aquells que van ser presos polítics per pensar en contra del règim autoritari. El 

que cal fer es reformar legislativament el delicte de sedició, que és pel qual els actuals polítics i 

dirigents independentistes presos foren sentenciats, i que a més forma part del programa legislatiu del 

actual govern espanyol. Cal respectar tots els procediments i les decisions judicials en el marc del 

nostre Estat de Dret. Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials 

amb el caràcter representatiu de les institucions, que han de representar-nos a tots i totes i, per tant, a 

les diferents opinions que conviuen en la nostre societat. Com electes locals, el nostre deure hauria 

de ser prioritzar els afers i les polítiques d’àmbit local que directament afecten el nostre municipi i a la 

vida diària dels nostres conciutadans i conciutadanes, i així poder seguir treballant plegats per sobre 

de la discrepància política, salvaguardant la bona convivència, cohesió, i el respecte mutu entre els 

veïns i les veïnes del nostre municipi. 

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) i 1 vot en 
contra (Juan Antonio Marin Acuña) 
 
19.0.- Aprovar la moció en defensa de la preservació de l'ordre públic democràtic i en suport 
als Mossos d'Esquadra 
 
El grup municipal del PSC-CP de Breda presenta la MOCIÓ EN DEFENSA DE LA PRESERVACIÓ 
DE L’ORDRE PÚBLIC DEMOCRÀTIC I EN SUPORT ALS MOSSOS D’ESQUADRA 
 
Intervencions:  
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP  presenta la proposta explicant que la moció intenta 
reflexionar sobre el fet que no es pot qüestionar els Mossos d’Esquadra perquè sinó pot generar 
encara més desordre i caos, i si es detecta que s’ha fet alguna cosa malament des del punt de vista 
de seguretat pública s’ha de canviar a posteriori.  
 
El Sr. Andreu Pujol, portaveu del grup d’ERC manifesta que malgrat pot estar d’acord amb alguna de 
les idees expressades no hi podem votar a favor bàsicament pels seus antecedents i també pel fet 
que creiem que és necessari i fins i tot saludable que des del Govern es qüestioni l’acció de la policia i 
es revisin els protocols d’actuació si és necessari.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que el seu grup està d’acord amb els 
acords però discrepa amb els antecedents, per això no li pot donar suport en la seva totalitat.  
 



 

 

 
Arran de les intervencions dels grups municipals, el portaveu del PSC_CP a fi d’arribar a un consens 
per aprovar la moció, accepta eliminar la part expositiva i sotmet a votació únicament la part 
dispositiva dels acords, que es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- Condemnar i rebutjar sense matisos els fets violents produïts en els carrers de Catalunya a 
finals del mes de febrer. 
 
Segon.- Defensar la manifestació pacífica com a via essencial per la defensa dels drets, de les 
reivindicacions i de les opinions, així com de la llibertat d’expressió, rebutjant les conductes violentes 
d’una minoria. 
 
Tercer.- Manifestar el suport al conjunt del teixit comercial i empresarial en un moment especialment 
dur per la crisi derivada de la pandèmia, i expressar la nostra solidaritat a totes les persones 
afectades pels actes de vandalisme i violència, que hagin patit danys personals o materials de 
qualsevol tipus. 
 
Quart.- Manifestar el suport democràtic d’aquest Ajuntament als Mossos d’Esquadra i el conjunt dels 
cossos policials de seguretat, pels seus esforços per mantenir la convivència i preservar la pau social. 
 
Cinquè.- Demanar al futur govern de Catalunya, als grups polítics amb representació parlamentària i 
als grups municipals amb representació en aquest consistori, que defensin la tasca i el compromís de 
servei públic del cos de Mossos d’Esquadra, les policies locals, i la resta de cossos i forces de 
seguretat de l’Estat. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol), a l’USPAC, al 
Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), al Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), i al Sindicat de 
Policies Locals i Cos de Mossos d’Esquadra (SPL-CME).” 
 
El Sr. Andreu Pujol manifesta que el seu grup continua abstenir-se pels motius expressats.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que el seu grup no està d’acord amb 
res de la moció i per això hi vota en contra.   
 
Votació: Aprovat per majoria simple amb 2 vots a favor (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin 
Acuña), 1 vot en contra (Aleix Reche Martí) i 8 abstencions (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) 
 
20.0.- Assumptes urgents 
 
No s’escau 
 
21.0.- Precs i preguntes 
 
L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores per formular precs i preguntes. 
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta pel tema d’Endesa i els acords del Consell 
d’Alcaldes de la Selva;  demana si hi ha alguna novetat.   
 
L’Alcalde respon que no hi hagut cap més reunió i que es plantejarà en el proper Consell d’Alcaldes.  
 
La Sra. Cortada pregunta si hi ha novetats sobre la implantació de l’Institut-Escola, i si ja hi ha horaris 
definits.  
 
L’Alcalde respon que s’intentarà que els horaris s’assemblin bastant, establint un horari partit tan a 
primària com a secundaria.  Segons informacions del Departament, es col·locarà un nou mòdul per 
fer el quart d’ESO que seguirà funcionant en els mòduls del 1er. al 4art. d’ESO i l’Escola seguirà 
igual, i s’utilitzarà la cuina i el menjador, i tot funcionarà amb un sol claustre de professors.  
 
La Sra. Cortada pregunta si enguany es farà la fira del Monestir i en quin format.  
 



 

 

El regidor Sr. Andreu Pujol respon que no es farà la fira com a tal, sinó que es faran actuacions 
concretes com un concert amb la Flama de Farners.  Vist que les normes actuals encara són molt 
restrictives i no permeten el moviment de les persones, pensem que no aconseguirem els objectius 
que persegueix la fira, que és assolir un moviment important de persones pel poble i per tant, creiem 
que hem d’intentar arribar a l’octubre i organitzar l’altra fira amb millors condicions.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP manifesta que l’Ajuntament no ha demanat la 
subvenció de Projectes culturals als museus.   Li consta que anualment se’n poden demanar dos, una 
és de gestió de 1.800 euros i l’altra és una subvenció extraordinària de 3.000 euros de la Diputació, 
però no li consta que s’hagi demanat.  
 
El Sr. Andreu Pujol manifesta que les subvencions regulars es demanen cada any, no obstant es 
comprovarà el que comenta el Sr. Marin.  
 
El Sr. Marin demana habilitar des de l’Ajuntament un lloc segur on puguin aterrar els helicòpters 
d’emergències, atès que darrerament han tingut algun episodi de dificultats per trobar un lloc adient 
per aterrar.  
 
La regidora Sra. Rosa Prat manifesta que normalment baixen prop del lloc on ha ocorregut l’accident, 
independentment d’on habilitem l’espai.  
 
L’Alcalde manifesta que farem les consultes pertinents als serveis sanitaris per saber si cal habilitar 
un lloc específic.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta si l’armari de comandes pel comerç local 
ja està en funcionament.  
 
El Sr. Andreu Pujol respon que ja està en funcionament des de la setmana pasada i ja s’han lliurat un 
parell de comandes.  Properament es farà una circular, una carta a totes les cases explicant el servei i 
es farà una reunió amb els comerciants per explicar el funcionament.  
 
El Sr. Reche pregunta si la brigada va retirar els pals de la llum del carrer Sant Francesc.  
 
El Sr. Josep Amargant respon que la brigada va donar suport a la companyia Fecsa Endesa per tapar 
les rases que s’havien obert, però va ser la pròpia companyia qui va retirar els pals i el cablejat.  
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 
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