
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 DE MAIG DE 2021 
 
Identificació de la sessió:  

Núm. PLE2021000005  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 31 de maig de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 21:56 h 
Lloc: Espai Jove (per motius de prevenció de la pandèmia sanitària) 

 
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, 3a Tinenta d’Alcaldia   (ERC– AM) 

Samuel Torres Torrent, Regidor   (ERC– AM) 
Elisabet Vilamala Soler, Regidora   (ERC– AM) 
José Fernando Palau Masip, Regidor   (ERC– AM) 

Rosa Fugarolas Xamaní, Regidora  (ERC– AM) 
Judit Cortada Esteve, Regidora   (JxCat-Breda)  
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  

Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) 
 
Amb veu i sense vot: 

Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es 
comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.  
 

1.0.- Aprovar l'acta de les sessió plenària celebrada el 29 de març de 2021 
 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, el 29 de 

març 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.  
 

Votació: l’acta és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 

2.0.- Donar compte dels acords adoptades, per la Junta de Govern Local, des de l'última sessió 
ordinària plenària  
 

L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control 
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que 
estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dona compte succinta al 
Ple dels acords 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 

X2021000634 JGL2021000012 22/03/2021 

X2021000680 JGL2021000013 29/03/2021 

X2021000767 JGL2021000014 06/04/2021 

X2021000789 JGL2021000015 12/04/2021 

X2021000853 JGL2021000016 19/04/2021 

X2021000879 JGL2021000017 26/04/2021 

X2021000950 JGL2021000018 03/05/2021 

X2021001011 JGL2021000019 10/05/2021 

X2021001081 JGL2021000020 17/05/2021 

 
 

 
Intervencions: 



 

 

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT demana informació sobre la nova App 
anomenada E-Agora, que ha contractat i posat en funcionament l’Ajuntament,  i pregunta quina 

valoració en fa l’Ajuntament del seu ús i seguiment i de les altes que s’han produït.   
 
El regidor Sr. Ferran Palau manifesta que la seva posada en funcionament és molt recent i encara 

està pendent de verificar les interaccions i els registres que s’han produït, no obstant pot dir que ja 
s’han produït 116 altes entre particulars, 12 d’entitats locals i 5 comerços.   
 

El Sr. Reche pregunta per l’estat del concurs del servei de menjador escolar de l’Escola Petit 
Montseny que està tramitant el Consell Comarcal per delegació de l’Ajuntament.  
 

L’Alcalde respon que el concurs deu estar en fase de presentació d’ofertes per part de les empreses, 
però aquest extrem ho acabarà de confirmar. 
 

El Sr. Reche pregunta què s’ha fet al Rec del Molí.  
 
El regidor Sr. Sam Torres respon que s’ha ampliat el pas de l’aigua i s’ha netejat de vegetació.  

Explica que aquesta actuació era necessària perquè tot l’aigua es perdia i s’embassava.  
 
El Sr. Reche pregunta per la despesa de més de quatre mil euros per fer una nova tanca a la 

deixalleria.  
 
El Sr. Torres respon que la tanca s’ha hagut de fer perquè l’anterior havia estat malmesa per 

persones que entren clandestinament per la part posterior, i sembla que des que s’ha arranjat no l’han 
tornat a fer malbé.  
 
El Sr. Reche pregunta perquè s’ha extingit el conveni amb l’entitat Bestrail.  

 
La regidora Sra. Rosa Prat respon que l’empresa ha estat absorbida per una empresa més gran i per 
tant s’ha optat per rescindir el conveni amb Bestrail i es proposarà signar-ne un de nou i pel mateix 

concepte amb la nova empresa que assumeixi l’organització de les activitats.   Conclou dient que 
enguany no s’ha realitzat les curses i per tant no es pagarà res del conveni pel que fa els anys 2020 i 
2021.  

 
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 el 29 de març i 

el 30 de maig de 2021: 
 

Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2021DECR000241  X2021000503 29/03/2021 Pagament factures tècnics 

2021DECR000242  X2021000748 29/03/2021 Dec us sp centre cívic vacunació covid 29032021                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000243  X2021000575 30/03/2021 Dec ordre execució pou 29032021                                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000244  X2021000504 30/03/2021 Aprovació de les factures fase O 

2021DECR000245  X2021000504 30/03/2021 Aprovació de les factures fase A-D-O 

2021DECR000246  X2021000121 30/03/2021 Dec comunicació urbanística 30032021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000247  X2021000731 30/03/2021 Aprovar rebuts de l’escola bressol del mes de març de 2021 

2021DECR000248  X2021000736 30/03/2021 Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del 
mes de març de 2021 

2021DECR000249  X2021000765 31/03/2021 Dec concessió targeta aparcament discapacitats 31032021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000250  X2021000572 31/03/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL310321 

2021DECR000251  X2021000767 31/03/2021 Dec ordre del dia 31032021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000252  X2021000616 31/03/2021 Dec llicència urbanística 31032021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000253  X2020001134 01/04/2021 Decret baixa ss 

2021DECR000254  X2021000777 01/04/2021 Dec baixa ofici padró habitants 01042021                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000255  X2021000776 01/04/2021 Dec us sp centre cívic 9 abril 01042021                                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000256  X2021000778 01/04/2021 Dec baixa ofici padró habitants 01042021                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000257  X2021000779 01/04/2021 Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Comunicació 



 

 

2021DECR000258  X2021000714 01/04/2021 Dec baixa entrada vehicles Àngel Guimerà 2 31032021                                                                                                                                                                                                             

2021DECR000259  X2021000795 07/04/2021 Dec espai pl. Lluís companys, espai jove i material 07042021                                                                                                                                                                                                     

2021DECR000260  X2021000789 07/04/2021 Dec ordre del dia 07042021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000261  X2021000747 08/04/2021 Dec canvi titular nínxol 56c 08042021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000262  X2021000816 08/04/2021 Modif icació de crèdit 6 per incorporació de romanents 

2021DECR000263  X2021000048 09/04/2021 Concedir llicència d'ocupació de via pública temporal amb una xurreria per la 
Festa de l'Ajust 2021 

2021DECR000264  X2021000617 09/04/2021 Dec llicència urbanística 09042021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000265  X2021000488 09/04/2021 Pagament liquidació OAC 

2021DECR000266  X2021000835 12/04/2021 Dec llic us especial espai públic 09042021                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000267  X2020001907 12/04/2021 Dec comunicació urbanística 12042021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000268  X2020002374 12/04/2021 Dec comunicació urbanística 12042021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000269  X2020002121 12/04/2021 Dec desfavorable comunicació 12042021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000270  X2020002094 12/04/2021 Dec comunicació urbanística 12042021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000271  X2020002281 12/04/2021 Dec comunicació urbanística 12042021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000272  X2020002368 12/04/2021 Dec comunicació urbanística 12042021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000273  X2021000849 12/04/2021 Dec sol sala 1 centre cívic 22 abril 12042021                                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000274  X2020002387 13/04/2021 Dec requeriment documentació 12042021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000275  X2020002282 13/04/2021 Dec comunicació urbanística 12042021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000276  X2021000820 13/04/2021 Rebuig factura 

2021DECR000277  X2021000857 13/04/2021 Convocatòria de la mesa de negociació col·lectiva 

2021DECR000278  X2021000859 14/04/2021 Dec concessió targeta aparcament discapacitats 14042021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000279  X2021000853 14/04/2021 Dec ordre del dia 14042021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000280  X2021000860 14/04/2021 Dec baixa ofici padró habitants 14042021                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000281  X2021000815 14/04/2021 Dec baixa padró habitants 14042021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000282  X2020002401 14/04/2021 Dec comunicació urbanística 14042021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000283  X2021000663 14/04/2021 Dec alta padró habitants 14042021                                                                                                                                                                                                                               

2021DECR000284  X2020002292 14/04/2021 Dec comunicació urbanística 14042021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000285  X2021000704 14/04/2021 Dec desfavorable comunicació 14042021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000286  X2020002433 14/04/2021 Dec comunicació urbanística 14042021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000287  X2021000468 14/04/2021 Dec requeriment documentació 14042021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000288  X2021000036 14/04/2021 Dec requeriment documentació 14042021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000289  X2021000105 14/04/2021 Admesos i exclosos conserge 

2021DECR000290  X2021000419 15/04/2021 Dec notif icació inspecció salut denunciant 

2021DECR000291  X2021000419 15/04/2021 Dec inspecció sanitària 

2021DECR000292  X2021000260 15/04/2021 Dec llicència urbanística 15042021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000293  X2021000787 15/04/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL120421 

2021DECR000294  X2021000452 15/04/2021 Decret suspensió procediment concurs oposició 

2021DECR000295  X2021000831 16/04/2021 Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de via pública temporal amb una 
xurreria 

2021DECR000296  X2021000868 16/04/2021 Dec aprov liquidació gen i feb recaptació gestió tributaria ccs 16042021                                                                                                                                                                                        

2021DECR000297  X2021000790 16/04/2021 Pagament lloguers i tècnics mes d'abril 

2021DECR000298  X2021000875 19/04/2021 Dec renovació targeta aparcament discapacitats 19042021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000299  X2021000803 19/04/2021 Dec rectif icació error 16042021                                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000300  X2020002205 19/04/2021 Acceptació de la baixa voluntària en autorització de la venda ambulant a Breda 

2021DECR000301  X2020002337 19/04/2021 Dec desfavorable comunicació 15042021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000302  X2021000784 19/04/2021 Dec baixa ofici padró habitants 19042021                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000303  X2021000880 19/04/2021 Dec baixa ofici padró habitants 19042021                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000304  X2021000035 19/04/2021 Dec llicència urbanística 19042021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000305  X2020002130 19/04/2021 Pagament factura 

2021DECR000306  X2021000703 19/04/2021 Aprovació de les factures fase O 

2021DECR000307  X2021000703 19/04/2021 Aprovació de les factures fase A-D-O 

2021DECR000308  X2021000627 19/04/2021 Decret inici expedient de reparcel·lació pau 1 Marcel·lí Trunas 

2021DECR000309  X2020001948 19/04/2021 Dec llicència urbanística 19042021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000310  X2021000841 20/04/2021 Dec alta placa gual 444 Ptge Guilleries 16 20042021                                                                                                                                                                                                             

2021DECR000311  X2021000750 20/04/2021 Dec canvi nom llicència taxi 20042021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000312  X2021000911 20/04/2021 Dec aprovació inicial memòria 20042021                                                                                                                                                                                                                          

2021DECR000313  X2021000229 20/04/2021 Admesos i exclosos recepcionistes 

2021DECR000314  X2021000918 21/04/2021 Dec liquidació taxa celebració matrimoni civil 21042021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000315  X2021000608 21/04/2021 Dec alta placa gual 443 a Canigó 20 20042021                                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000316  X2021000894 21/04/2021 Desplaçaments treballadors 

2021DECR000317  X2021000347 21/04/2021 Dec llicència urbanística 21042021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000318  X2021000162 21/04/2021 Dec llicència urbanística 21042021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000319  X2021000879 21/04/2021 Dec ordre del dia 21042021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000320  X2021000927 22/04/2021 Dec concessió targeta aparcament discapacitats 21042021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000321  X2021000504 22/04/2021 Pagament factures de març 

2021DECR000322  X2021000616 22/04/2021 Dec retorn ingressos indeguts 22042021                                                                                                                                                                                                                          

2021DECR000323  X2021000800 22/04/2021 Dec rectif icació errors 22042021                                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000324  X2020002163 23/04/2021 Dec requeriment documentació 22042021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000325  X2021000630 23/04/2021 Aprovació factures d'Endesa mes de febrer 

2021DECR000326  X2021000011 23/04/2021 Decret sobre tràmit informe Prodop 

2021DECR000327  X2021000393 23/04/2021 Dec llicència urbanística 23042021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000328  X2021000894 26/04/2021 Nòmines treballadors mes d'abril 

2021DECR000329  X2021000950 28/04/2021 Dec ordre del dia 28042021                                                                                                                                                                                                                                      



 

 

2021DECR000330  X2021000465 28/04/2021 Dec llicència urbanística 28042021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000331  X2021000956 28/04/2021 Bestreta 

2021DECR000332  X2021000951 28/04/2021 Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del 
mes d'abril de 2021 

2021DECR000333  X2021000452 28/04/2021 Dec aprovació definitiva 

2021DECR000334  X2021000872 29/04/2021 Autoritzar la cessió a precari duna obra dart del Museu Municipal Josep Aragay - 
Ajuntament de Breda al MUHBA Museu dHistòria de Barcelona  Ajuntament de 
Barcelona 

2021DECR000335  X2021000838 29/04/2021 Pagament factures aprovades per la JGL260421 

2021DECR000336  X2021000321 29/04/2021 Autoritzar la cessió a precari de dues obres d’art de l’Ajuntament de Breda a la 
Fundació Privada Rafael Masó  Ajuntament de Girona 

2021DECR000337  X2021000545 29/04/2021 Ordenació de pagament factura aprovada per Decret d'Alcaldia 

2021DECR000338  X2021000790 29/04/2021 Pagament factures dels tècnics 

2021DECR000339  X2021000844 30/04/2021 Dec liquidació taxa celebració matrimoni civil 30042021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000340  X2021000030 30/04/2021 Dec requeriment reparació escomesa fonda 30042021 

2021DECR000341  X2021000850 30/04/2021 Dec aprov. rebuts e. bressol abril 30042021                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000342  X2021000788 30/04/2021 Aprovació de les factures fase O 

2021DECR000343  X2021000788 30/04/2021 Aprovació de les factures fase A-D-O 

2021DECR000344  X2021000698 30/04/2021 Dec aprov. pla i disposició de fons de la tresoreria 30042021                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000345  X2017000307 03/05/2021 Pagament conveni pas subterrani de vianants a l’Estació de Riells i Viabrea  
Breda 

2021DECR000346  X2021000848 03/05/2021 Dec activitat habitatge us turístic 03052021                                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000347  X2021000992 04/05/2021 Dec tramesa expedient jutjat 

2021DECR000348  X2021000842 04/05/2021 Selecció de personal per proveir interinament el lloc de treball d'un/a operiari/a 
de serveis de jardineria 

2021DECR000349  X2021000886 05/05/2021 Convocatòria del Consell municipal de patrimoni arquitectònic 

2021DECR000350  X2021001030 05/05/2021 Dec atorgar llic. us privatiu equip públic 05052021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000351  X2021001035 05/05/2021 Pagament d'un tiquet de protocol 

2021DECR000352  X2021001011 05/05/2021 Dec ordre del dia 05052021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000353  X2021001032 06/05/2021 Dec atorgar llic. us privatiu espai públic 05052021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000354  X2021001015 06/05/2021 Dec atorgar llic. us privatiu equip públic 06052021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000355  X2019001150 06/05/2021 Pagament desplaçaments TIP19 

2021DECR000356  X2021000229 06/05/2021 Aprovació de la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de 
selecció de recepcionistes de piscines 

2021DECR000357  X2021000105 06/05/2021 Nomenament de conserge adscrit a l'Escola bressol El Petit Montseny i a 
l'Escola Montseny de Breda 

2021DECR000358  X2021001007 07/05/2021 Pagament lloguers mes de maig 

2021DECR000359  X2021000837 07/05/2021 Pagament de les retencions d’IRPF a l’Agència Tributària de Catalunya 

2021DECR000360  X2021000245 10/05/2021 Dec aprov acta arqueig i bestreta caixa f ixa 10052021                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000361  X2018000963 10/05/2021 Dec renovació membres CAUM 10052021                                                                                                                                                                                                                             

2021DECR000362  X2021001026 10/05/2021 Contractació urgent auxiliar del Museu J. Aragay 

2021DECR000363  X2021001057 10/05/2021 Dec baixa padró inscripció indeguda 10052021                                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000364  X2021001057 10/05/2021 Dec baixa padró inscripció indeguda 10052021                                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000365  X2021001061 10/05/2021 Dec baixa ofici padró inscripció indeguda 10052021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000366  X2021001064 10/05/2021 Dec baixa ofici padró inscripció indeguda 10052021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000367  X2021001066 10/05/2021 Dec baixa ofici padró inscripció indeguda 10052021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000368  X2021001067 10/05/2021 Dec baixa ofici padró inscripció indeguda 10052021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000369  X2021001068 10/05/2021 Dec baixa padró inscripció indeguda 10052021                                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000370  X2021001074 11/05/2021 Dec atorgar llic us privatiu espai públic 11052021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000371  X2021000850 11/05/2021 Dec aprovar baixa del padró de rebuts  d'abril e bressol 10052021                                                                                                                                                                                                

2021DECR000372  X2021001055 11/05/2021 Dec canvi titularitat nínxol 463 07052021                                                                                                                                                                                                       

2021DECR000373  X2021001054 11/05/2021 Dec inici ordre execució 07052021                                                                                                                                                                                                                               

2021DECR000374  X2021000869 11/05/2021 Aprovació factures d'Endesa mes de març 

2021DECR000375  X2021001080 11/05/2021 Decret inici reglament teletreball 

2021DECR000376  X2021001081 12/05/2021 Dec ordre del dia 12052021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000377  X2021001084 12/05/2021 Dec reserva especial ocupació 12052021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000378  X2021000793 12/05/2021 Dec adjudicació contracte mixte 

2021DECR000379  X2021001087 12/05/2021 Dec baixa ofici padró habitants 12052021                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000380  X2021000981 12/05/2021 Dec baixa caducitat inscripció padronal 12052021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000381  X2021000315 12/05/2021 Dec inici expedient acomiadament causes objectives 

2021DECR000382  X2021001089 12/05/2021 Aprovació dels càrrecs del març del 2021 del servei de Gestió tributària i 

cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2021DECR000383  X2021001088 12/05/2021 Aprovació baixes del mes de març del servei de Gestió tributària i cadastral del 
Consell comarcal de la Selva 

2021DECR000384  X2021001091 12/05/2021 Dec aprov liq recaptació mar gestió trib ccs 12052021                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000385  X2021001093 13/05/2021 Dec liquidació taxa celebració matrimoni civil 12052021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000386  X2021000433 13/05/2021 Dec llicència urbanística 13052021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000387  X2021000434 13/05/2021 Dec llicència urbanística 13052021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000388  X2021000703 13/05/2021 Pagament factures de f inals de  març 

2021DECR000389  X2021000988 13/05/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL100521 

2021DECR000390  X2021000192 13/05/2021 Dec requeriment documentació 13052021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000391  X2021000494 14/05/2021 Dec resolució expedient responsabilitat patrimonial 

2021DECR000392  X2021001099 17/05/2021 Dec liquidació taxa celebració matrimoni civil 17052021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000393  X2021001114 17/05/2021 Decret sobre vehicle abandonat 

2021DECR000394  X2021001118 17/05/2021 Decret sobre vehicle abandonat 



 

 

2021DECR000395  X2021001123 18/05/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic 18052021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000396  X2021001115 18/05/2021 Dec aprov bestreta regidor cultura i prom econ 17052021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000397  X2021001122 18/05/2021 Dec ocupació via pública 18052021                                                                                                                                                                                                                               

2021DECR000398  X2020002168 18/05/2021 Dec desfavorable comunicació urbanística 18052021                                                                                                                                                                                                               

2021DECR000399  X2021000229 18/05/2021 Llista definitiva recepcionistes piscinies municipals 

2021DECR000400  X2021000596 18/05/2021 Dec requeriment ordre execució 18052021                                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000401  X2021001134 19/05/2021 Dec baixa padró inscripció indeguda 19052021                                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000402  X2021000896 19/05/2021 Dec alta padró habitants 12052021                                                                                                                                                                                                                               

2021DECR000403  X2021001145 19/05/2021 Dec baixa ofici padró habitants 19052021                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000404  X2021001146 19/05/2021 Dec baixa ofici padró habitants 19052021                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000405  X2021001109 19/05/2021 Dec ordre del dia 19052021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000406  X2021001110 19/05/2021 Dec ordre del dia 17052021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000407  X2021001140 19/05/2021 Dec tramesa certif icat 19052021                                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000408  X2021000193 20/05/2021 Pagament d'una factura 

2021DECR000409  X2021000788 20/05/2021 Pagament de les factures del mes d'abril 

2021DECR000410  X2021000916 20/05/2021 Aprovació factures de f inals d'abril (fase O) 

2021DECR000411  X2021000916 20/05/2021 Aprovació de les factures de f inals d'abril 

2021DECR000412  X2021001152 20/05/2021 Dec alta padró habitants 20052021                                                                                                                                                                                                                               

2021DECR000413  X2021001157 20/05/2021 Aprovació de les factures fase O-P 

2021DECR000414  X2021001159 20/05/2021 Dec ocupació via pública 20052021                                                                                                                                                                                                                               

2021DECR000415  X2021000916 20/05/2021 Pagament arrendament nau industrial Can Guilleumes 

2021DECR000416  X2021001108 21/05/2021 Aprovació factures d'Endesa del mes d'abril 

2021DECR000417  X2021001014 21/05/2021 Aprovació pagament desplaçaments d'una treballadora 

2021DECR000418  X2019002317 21/05/2021 Aprovar el pagament, mitjançant bestreta, de l'aportació als grups municipals per 
a la legislatura 2019-2023 

2021DECR000419  X2021001170 21/05/2021 Modif icació de crèdit núm.8 incorporació de romanents 

2021DECR000420  X2021001062 24/05/2021 Dec canvi entrades piscina municipal 10052021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000421  X2021000949 24/05/2021 Dec acceptació cessió vorera 24052021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000422  X2021000468 24/05/2021 Dec llicència urbanística 24052021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000423  X2021001133 24/05/2021 Dec aprov. ingrés indegut abonament temporada piscina MP 24052021                                                                                                                                                                                              

2021DECR000424  X2021001030 25/05/2021 Dec mod llic ús privatiu equip públic 25052021                                                                                                                                                                                                                  

2021DECR000425  X2021000915 25/05/2021 Dec aprov projecte Brigada Jove 2021 25052021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000426  X2021001099 26/05/2021 Dec modif icació liquidació taxa matrimoni civil 25052021                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000427  X2021001203 26/05/2021 Dec Ordre del dia 26052021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000428  X2021001206 26/05/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic 26052021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000429  X2021001209 26/05/2021 Dec desplaçaments 26052021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000430  X2021001060 26/05/2021 Dec Ordre del dia 26052021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000431  X2021001205 26/05/2021 Modif icació de crèdit 9 generació de crèdit 

2021DECR000432  X2021001014 26/05/2021 Aprovació nòmines mes de maig 

2021DECR000433  X2021000080 27/05/2021 Dec baixa definitiva padró habitants 27052021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000434  X2021000642 27/05/2021 Dec baixa definitiva padró habitants 27052021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000435  X2021001051 27/05/2021 Aprovar les bases reguladores per a la contractació laboral temporal de joves 

per la brigada jove 2021 

2021DECR000436  X2021000860 27/05/2021 Dec baixa definitiva padró habitants 27052021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000437  X2021000777 27/05/2021 Dec baixa definitiva padró habitants 27052021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000438  X2021000610 27/05/2021 Dec baixa definitiva padró habitants 27052021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000439  X2021001177 27/05/2021 Dec canvi titularitat nínxol 424 24052021                                                                                                                                                                                                                       

2021DECR000440  X2021000229 28/05/2021 Sobre contractació de personal laboral interí 

2021DECR000441  X2021001014 28/05/2021 Aprovació de la rectif icació de les nòmines de maig 

2021DECR000442  X2021001007 28/05/2021 Pagaments tècnics mes de maig 

2021DECR000443  X2021001225 28/05/2021 Concessió d'una bestreta a un treballador 

2021DECR000444  X2021001212 28/05/2021 Dec deixar sense efecte suspensió activitats centre cívic 28052021                                                                                                                                                                                              

 

El Ple es dona per assabentat 
 
3.1.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 2021DECR000347 

 
Es dona compte, al Ple de la Corporació, de la resolució d’Alcaldia 2021DECR000347, de 4 de maig 
de 2021, sobre la compareixença com a part demanda en el procediment abreujat 34/2021 del Jutjat 

Contenciós Administratiu número 3 de Girona, que tot seguit es transcriu:  
 
“Expedient número: X2021000992 

 
Sobre la compareixença com a part demanda en el procediment abreujat 34/2021 del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 3 de Girona. 

 
I.-ANTECEDENTS DE FET 
  

En data 29 d’abril, aquest Ajuntament ha tingut coneixement del Decret de la Lletrada de 
l’Administració de Justícia de data de 20 d’abril de 2021, pel qual s’admet la demanda presentada 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona contra la resolució d’aquest Consistori 



 

 

que posava fi a la via administrativa, per la que es desestimava la petició de responsabilitat 
patrimonial de la part actora de data 4 d’octubre de 2018.  
 

II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 
Article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.  
 

Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  
 

Resolc, 
 
Primer.- Comparèixer com part demandada en procediment abreujat 34/2021 que es segueix davant 

el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona. 
 
Segon.- Encarregar al Sr. Jaume Figueras Coll, la defensa jurídica en l’esmentat contenciós 

administratiu, i a la procuradora, la Sra. Susanna Rísquez Campasol que es personi en nom i 
representació de l’ Ajuntament de Breda, el qual actua com a part demandada. 
 

Tercer.- Remetre còpia foliada i indexada de l’expedient administratiu sol·licitat al Jutjat Contenciós 
Administratiu 3 de Girona. 
 

Quart.- Comunicar al Jutjat que l’Ajuntament no té coneixement de l’existència de cap recurs 
contenciós administratiu que pogués ser susceptible d’acumulació segons allò disposat al capítol III 
del Títol III de la LJCA. 
 

Cinquè.- Emplaçar a la companyia d’assegurances de l’Ajuntament de Breda, atès que l’objecte del 
recurs interposat és la responsabilitat patrimonial, per tal que pugui personar-se a les actuacions com 
a part demandada, en un termini de nou dies i comunicar-ho al jutjat. 

 
Sisè.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació. 
 

Setè.- Notificar al Sr. Jaume Figueras Coll, com a advocat defensor dels interessos d’ aquest 
Ajuntament, i a la Sra. Susanna Rísquez Campasol, com a procuradora encarregada de la seva 
representació. 

 
El Ple es dona per assabentat 
 

 
4.0.- Ratificar les següents resolucions d'Alcaldia adoptades de s de l'última sessió plenària 
ordinària 

 
L’Alcalde sotmet a ratificació del Ple les següents Resolucions:  
 

4.1.- Ratificar el Decret d'Alcaldia 2020DECR000817 
 
Antecedents 

 
Es proposa al Ple de la Corporació la ratificació de la resolució d’Alcaldia 2020DECR000817, de 26 
d’octubre de 2020, Sobre compareixença com a part demanda en el recurs contenciós administratiu 

ordinari 256/2020 del Jutjat Contencios-Administratiu número 2 de Girona, que tot seguit es transcriu:  
 
“Exp. Núm. 1366-000004-2020 

 
Sobre compareixença com a part demanda en el recurs contenciós administratiu ordinari 
256/2020 del Jutjat Contencios-Administratiu número 2 de Girona.  

 
Antecedents de fet 
 

En data 23 d’octubre de 2020 RE núm. E2020004032, aquest Ajuntament ha tingut coneixement de l 
Decret de la Lletrada de l’Administració de Justícia de data 19 d’octubre de 2020, pel qual s’admet la 
demanda presentada davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona contra l’acord del 



 

 

Ple de la Corporació de data 27 de juliol de 2020 que aprova provisionalment la modificació puntual 
de les Normes Subsidiàries de planejament de Breda al carrer Marcel·lí Trunas.  
 

Legislació aplicable 
 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 
Article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.  
 

Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, 

 
Resolc, 
 

Primer.- Comparèixer com part demanada en el recurs contenciós administratiu ordinari 256/2020 
que es segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona.  
 

Segon.- Encarregar al Sr. Jaume Figueras Coll, la defensa jurídica en l’esmentat contenciós 
administratiu, i al procurador Sr. Francesc de Bolós Pi que es personi en nom i representació de 
l’Ajuntament de Breda el qual actua com a part demandada.  

  
Tercer.- Remetre còpia foliada i indexada de l’expedient  administratiu sol·licitat al Jutjat Contenciós 
Administratiu 2 de Girona.  

 
Quart.- Comunicar al Jutjat que l’Ajuntament no té coneixement de l’existència de cap recurs 
contenciós administratiu que pogués ser susceptible d’acumulació segons allò disposat al capítol III 
del Títol III de la LJCA. 

 
Cinquè.- Emplaçar com a interessats a la resta de propietaris afectats per la modificació puntual de 
Normes Subsidiàries, per tal de que puguin personar-se a les actuacions com a demandades en un 

termini de nou dies i comunicar-ho al Jutjat. 
 
Sisè.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació. 

 
Setè.- Notificar el present acord al Sr. Jaume Figueras Coll, advocat que actua en representació de 
l’Ajuntament.” 

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta perquè es sotmet a convalidació en aquest 
Ple quan el Decret és del mes d’octubre.   

 
L’Alcalde respon que es tracta d’un oblit en la tramitació.  Hauria d’haver passat abans, però no hi ha 
cap problema que es convalidi en aquests moments.   

 
La Sra. Cortada manifesta que aquest assumpte afecta a la família de l’Alcalde Sr. Albert 
Planesdemunt, recentment difunt, i demana el vistiplau de tots els membres del plenari per fer un 

minut de silenci en la seva memòria.  
 
L’Alcalde manifesta la seva conformitat i s’acorda per part de tots els grups que l’homenatge es farà al 

final del Ple, una vegada s’hagin tractat tots els assumptes.    
 
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, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 
abstenció (Aleix Reche Martí) 

 
4.2.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 2021DECR000418 
 

Antecedents 
 



 

 

Es proposa al Ple de la Corporació la ratificació de la resolució d’Alcaldia 2021DECR000418, de 21 
de maig de 2021, sobre el pagament, mitjançant bestreta, de l’aportació als grups municipals per a la 
legislatura 2019-2023, que tot seguit es transcriu:  

 
“Aprovar el pagament, mitjançant bestreta, de l’aportació als grups municipals per a la 
legislatura 2019-2023 

 
Exp.- X2019002317 
 

Antecedents 
 
El Decret d’Alcaldia 2019DECR001220, de 27 de desembre, literalment deia: 

 
Atès que en el ple del cartipàs de data 26 de juny de 2019 es va aprovar la següent compensació 
econòmica: 

 
Per cada grup polític representat a la corporació 150 euros anuals 
Per cada regidor 150 euros anuals 

 
Quedant repartit de la següent manera: 

 

ERC - AM .......................... 8 regidors ...........................1.050 euros 
JxCat - Breda..................... 1 regidors ............................. 300 euros 
CUP - Amunt  ..................... 1 regidors ............................. 300 euros 

PSC CP............................. 1 regidors ............................. 300 euros 
 
Atès que el ple de constitució va ser en data 15 de juny de 2019, aquest any 2019, correspon el 
pagament de sis mesos i mig. 

 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia emès per secretaria-intervenció. 
 

I, entre d’altres, resolia: 
 
Ordenar el pagament de 1.218,75 euros amb càrrec a l'aplicació 920_48004 del pressupost de 

despeses de la Corporació, en concepte de les següents subvencions a: 
 

  2019 

ERC - AM 731,25 

JxCat - Breda 162,50 

CUP - Amunt 162,50 

PSC CP 162,50 

  1.218,75 

 
A data d’avui no s’ha efectuat el pagament ordenat ni el corresponent a l’anualitat 2020 per manca 

d’aportació de dades necessàries (CIF i Compte corrent) per part dels representants dels grups 
municipals. 
 

Per tal de poder efectuar els pagaments pendents, es proposa l’aprovació de pagament mitjançant 
bestreta del 62,5% del total (corresponent a les anualitats 2019, 2020 i 2021) a pagar a cada grup 
polític. 

 
La resta, el 37,5% (corresponent a les anualitats 2022 i 2023) es pagarà un cop justificades, 
degudament, despeses corresponents a l’import total de la subvenció concedida per la legislatura 

2019-2023. 
 

 
REGIDORS/RES PREU/ANY I REG TOTAL X ANY REG PREU/ANY I PARTIT ANUALITAT ANUALITAT *4 

ERC 8 150,00 1.200,00 150,00 1.350,00 5.400,00 

JUNTS 1 150,00 150,00 150,00 300,00 1.200,00 

CUP 1 150,00 150,00 150,00 300,00 1.200,00 

PSC 1 150,00 150,00 150,00 300,00 1.200,00 

 
Consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció en el qual formula les 
següents observacions:  

 



 

 

- Les compensacions econòmiques que el Ple atorga als grups municipals tenen el caràcter de 
subvenció finalista. La finalitat de la dotació és facilitar el funcionament del grup municipal en la seva 
activitat corporativa municipal, havent de justificar l’ús d’aquests fons, quedant sotmesos al control 

administratiu i jurisdiccional.  
 
- Per la seva pròpia naturalesa i finalitat, el destí d’aquests fons públics no s’haurien d’aplicar a altres 

fins que no siguin municipals, com seria la transferència incondicionada de la dotació al partit polític 
en el marc de l’habilitació de l’article 2.U.e) de la LO 8/2007, de 4 de juliol, sobre el finançament dels 
partits polítics. 

 
- L’art. 73.3 de la LRBRL prohibeix expressament que les dotacions es destinin a la remuneració de 
personal de qualsevol tipus al servei de la corporació i a l’adquisició de béns que puguin constituir 

actius fixos de caràcter patrimonial.  
 
- Els grups municipals han de portar una comptabilitat específica de la dotació que posaran a 

disposició del Ple de la corporació sempre que aquest ho demani. El grup municipal té l’obligació de 
rendir comptes, justificant el destí dels fons davant el Ple s i així es sol·licita. Per poder administrar i 
justificar el fons públics, cal que tots els grups municipals disposin de NIF propi.  

 
- Seria aconsellable que el Ple reguli la forma de justificar la dotació pública en els termes indicats en 
els punts anteriors.  

 
Fonament de dret 
 

 Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.  

 Articles 186 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Hisendes Locals.  

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

 Articles 61 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual s’aprova Reglament de les Hisendes 
Locals. 

 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’ Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local.  
 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret Legislatiu 

2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, 
 

Resolc: 
 
Primer.- Autoritzar la despesa plurianual, a la partida 912 4800400 del pressupost municipal, 

següent: 
 

 
2020 2021 2022 2023 TOTAL /LEG I GRUP 

ERC 1.350,00 1.350,00 1.350,00 618,75 4.668,75 

JUNTS 300 300 300 137,5 1.037,50 

CUP 300 300 300 137,5 1.037,50 

PSC 300 300 300 137,5 1.037,50 

TOTAL ANUAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00 1.031,25 7.781,25 

 
Segon.- Requerir als representants dels grups municipals per tal que, en el termini màxim de 10 dies 

hàbils, aportin la següent documentació: 
 

- CIF del grup municipal 

- Número del compte corrent on efectuar la transferència 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de l’assignació als grups municipals per la legislatura (2019 – 2023) 

mitjançant la distribució següent: 
 

 
2019-2021 62,5% 2022-2023 37,5% 

ERC 3.375,00 2.025,00 

JUNTS 750,00 450,00 

CUP 750,00 450,00 



 

 

PSC 750,00 450,00 

 

Quart.- Ordenar el pagament d’una bestreta, corresponent al 62,5% del total de l’assignació als grups 
municipals per la legislatura (2019 – 2023), un cop aprovada definitivament la modificació de crèdit 
necessària pel pagament, si és el cas, amb càrrec a la partida 912 4800400 del pressupost municipal, 

segons el detall següent: 
 

 
2019 2020 2021 2019-2021 62,5% 

ERC 731,25 1.350,00 1.350,00 3.375,00 

JUNTS 162,5 300,00 300,00 750,00 

CUP 162,5 300,00 300,00 750,00 

PSC 162,5 300,00 300,00 750,00 

 
Cinquè.- Comunicar la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar les 

anotacions comptables corresponents a la present ordenació de pagaments i a fi que es faci efectiu el 
pagament ordenat. 
 

Sisè.- Notificar els presents acords als grups municipals, advertint que dins el període del mandat de 
la corporació hauran de justificar l’aplicació de la despesa a fi de donar comp liment a la destinació de 
la subvenció, i que en cas que no sigui degudament justificada, s’iniciarà un expedient de revocació 

de la mateixa.  
 
Setè.- Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple de la corporació en la propera sessió 

ordinària que se’n celebri.” 
 
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, Jose 

Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve) i 2 abstencions (Aleix Reche 
Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 

5.0.- Donar compte de la informació del trimestre de l'execució del Pressupost al MINHAP  
 
Antecedents 

De conformitat amb l'establert en l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el previst al Reial Decret 

635/2014, de 25 de juliol, referent al càlcul del Període Mitjà de Pagament de les Entitats Locals , s’ha 
de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (d'ara endavant MINHAP), abans de l'últim dia 
del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any.  

 
De conformitat amb l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2105/2012, els tres primers trimestres de cada any, 
les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants QUEDEN EXCLOSES del 

compliment de l'obligació de SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L'EXECUCIÓ 
DELS SEUS PRESSUPOSTOS. Així, les Entitats Locals de població no superior a 5.000 habitants 
NOMÉS hauran de remetre les actualitzacions del seu Pla de Tresoreria i detall de les operacions de 

deute viu. 
 
Vist l’informe de la Secretaria accidental de data 30 d’abril de 2021.  

 
Legislació aplicable: 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera. 

 Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Es dona compte al Ple  

 
Primer. S’ha tramès la informació corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021 al MINHAP: 

 Calendari i Pressupost de Tresoreria 



 

 

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

 Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys. 

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

 
El Ple es dona per assabentat.  
 

6.0.- Modificació de crèdit (Exp. 7/2021) mitjançant crèdit extraordinari  
 
Antecedents 

 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 19 de maig de 2021, ha 
ordenat la incoació de l’expedient 7/2021 de crèdit extraordinari, atès que determinades despeses no 

poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les. 
 
Un cop feta l'ocupació directa dels terrenys destinats a l'equipament del tanatori municipal l'any 2015 i 

inscrita el 2016; transcorreguts 4 anys la propietat va instar l'Ajuntament a l'expropiació donat que no 
s'ha aprovat l'instrument de planejament i gestió corresponent del sector. Així, l'Ajuntament disposa 
de dos anys per acceptar un apreuament amb la propietat.  

 
En aquest sentit, i en temps i forma s'ha acordat amb la propietat un apreuament de 26.438,79€ en 
concepte de taxació del sòl ocupat i interessos legals del diner.  

 
Per tant, és necessari procedir a la incorporació crèdit per valor de 27.000,00 euros procedents del 
romanent líquid de tresoreria per despeses generals per tal de pagar l'apreuament ja acordat 

totalment amb la propietat i finalitzar així l'expedient d'adquisició de la propietat dels terrenys destinats 
a la construcció del tanatori.  
 

A l’expedient hi consta l’informe de control permanent de sec retaria-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 7/2021 de crèdit extraordinari del pressupost de despeses, 
amb el següent detall: 

 
Altes en aplicacions de Despeses 

   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació Crèdit inicial Modif. 

Total 

consolidat Pro. Eco. 

164 60000 Inversions en terrenys: TANATORI 0,00 27.000,00 27.000,00 
TOTAL MODIFICACIÓ 27.000,00   

      Finançament: 
    

Altes en aplicacions d'Ingressos 
  

A incorporar a 

l'exercici 
Eco. IMPORT 

  

2020 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 27.000,00 
  

  TOTAL FINANÇAMENT 27.000,00 
  

 

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 

acord plenari. 
 
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 

BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 



 

 

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que el seu grup s’abstindrà, atès que 
haurien agraït més celeritat en tancar aquesta qüestió i no haver esperat tant de temps. En relació a 

la valoració econòmica dels terrenys no hi entren perquè ho ha fet un tècnic en la matèria i per tant no 
hi tenen res a dir.  
 

L’Alcalde respon que l’Ajuntament ha esperat per veure si finalment es desenvolupava i reparcel·lava 
el sector, fet que hagués comportat la cessió gratuïta de l’equipament a l’Ajuntament, però finalment 
passats quatre anys la propietat ha exercit el seu dret i ha requerit a l’Ajuntament que presenti una 

proposta d’apreuament que té per efectes iniciar l’expedient per determinar el preu just.  Explica que 
l’Ajuntament podria haver esperat més i esgotar els terminis , i fins i tot arribar al jurat d’expropiació, 
però ambdues parts hem acabat acceptant la valoració econòmica que es va realitzar ini cialment i 

que constava a l’expedient, actualitzada amb els interessos corresponents.  
 
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 V ilamala Soler, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit 
Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 

 
 
7.0.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7 Taxes per la 

utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local  
 
Antecedents  
 

L’equip de govern municipal proposa modificar parcialment l’Ordenança Fiscal número 7 reguladora 
de la taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local , amb l’objecte 
d’actualitzar la quota tributaria dels epígrafs 1 i 6.  

 
Concretament es proposa establir en els epígrafs 1.1, 1.2 i 1.3 una quota de 0,50 €/m² amb un mínim 
15 € mensuals, atès que els imports que hi havia establerts de 0,106, 0,170 i 0,318 €/m² no s’ajusten 

a l’efectiu valor de l’aprofitament.  
 
Respecte als talls de carrers regulats a l’epígraf 6, s’estableixen reduccions en cas de fraccions de 

temps de dues hores o menys, fixant el 50% de la taxa i respecte els talls relacionats amb una 
llicència urbanística, s’aplicarà una taxa de 10 euros euros/dia.  
 

Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció pel qual es va constar que la modificació de 
les Ordenances fiscals és competència del Ple i la validesa de l’acord requereix el vot favorable de la 
majoria simple dels membres presents, no obstant s’adverteix que la modificació afecta a la quota 

tributaria i per tant cal un estudi econòmic financer per la determinació del valor de l’aprofitament.  
 
Legislació aplicable  

 
Els articles 15 a 19, 20.3, i 57, 70.5, 72.4 i art. 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

 
Els articles 22.2. e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents:  
 

Primer.- Aprovar provisionalment una modificació parcial de l’OF. número 7 reguladora de la taxa per 
la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local amb l’objecte d’actualitzar la 
quota tributaria dels epígrafs 1 i 6. 

 
L’OF número 7 reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini 
públic local, queda redactada íntegrament de següent manera:  

 
Article 1 - Fonament i naturalesa  



 

 

L’Ajuntament de Breda estableix la taxa per a la utilització privativa i aprofitaments especials del 
domini públic local de conformitat amb l’habilitació legal que s’estableix als articles 20.3 i 57 del Reial  
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, i de conformitat amb el procediment que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest 
text legal. 
 

Article 2 - Fet imposable  
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta ordenança la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local de qualsevol dels fets establerts a l’apartat 3 de l’article 

20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que expressament es recullen en els epígrafs de 
l’article 6 d’aquesta ordenança.  
 

Article 3 - Subjectes passius 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques a favor de les quals s’atorguin les llicències, o 
els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es procedeix sense l’autorització corresponent.  

 
En les taxes establertes a l’epígraf 5 de l’article 6, relativa a l’entrada de vehicles a través de les 
voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què 

donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre 
els respectius beneficiaris.  
 

Article 4 - Responsables  
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Lle i 
general tributària i a l’ordenança general.  

 
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.  

 

Article 5 - Beneficis fiscals  
L’Estat, la Generalitat de Catalunya i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa 
quan sol·licitin l’ocupació del domini públic per realitzar serveis públics de comunicacions que explotin 

directament i per altres usos que afectin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.  
 
Fora d’aquest supòsit no s’aplicaran més beneficis fiscals per a la determinació del deute, excepte 

aquells supòsits d’exempció o reducció de la quota que s’estableixen en les normes particulars 
d’aplicació de cada epígraf de l’article 6.  
 

Article 6 - Quota tributària  
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les quanties econòmiques que 
s’estableixen en cada epígraf dels apartats següents:  

  

Epígraf 1.  
Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 

runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

€ 

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

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

0,50 €/m²  
(mínim 15 € 
mensuals) 

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

Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció,  

vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs com tanques i 
bastides. 

0,50 €/m²  

(mínim 15 € 
mensuals) 

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

Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública.  

0,50 €/m²  

(mínim 15 € 
mensuals) 

 

1.4. Grues 
Per mes o 

fracció 

Per cada grua utilitzada en la construcció.  21,00 €/m² 



 

 

 
Normes particulars d’aplicació:  
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la taxa 1.2 tindran un recàrrec del 100% a partir del tercer  

mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les quantitats tindran 
un recàrrec corresponent a 5 vegades l’import de la tarifa inicial.  
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la taxa 1.3. tindran els recàrrecs següents a partir del tercer 

mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25%: durant el tercer 
trimestre, un 50% i en cada trimestre, a partir del tercer, un 100%.  
c) Les liquidacions de la quota es practicaran per autoliquidació. 

 

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

Anual 
(€/m2 o 
fracció) 

Trimestre (€/ 
m2 o fracció) 

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

2.2. Parades de mercat 32,00 € 14,00 € 

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

 

Normes particulars d’aplicació: 
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per excés per a 
obtenir la superfície ocupada.  

b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres 
elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es 
prendrà la superior com a base de càlcul.  

c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el 
període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització 
administrativa es consideren anuals.  
d) Els titulars de parades del mercat perdran el dret a la reserva de plaça en cas d’absència 

injustificada superior a quatre setmanes consecutives. 
e) Per tal de fomentar el mercat dominical, els comerciants donats d’alta a Breda en l’impost 
d’activitats econòmiques estaran exempts de la taxa de parades de mercat.  

f) Les entitats, associacions i col·lectius registrats al Registre municipals d’entitats i associacions 
ciutadanes RMEAC de Breda, atesa la seva circumstància d’entitats sense ànim de lucre, estaran 
exempts de la taxa de parades de mercat.  

 

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

€ 

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

32,00 € 
Per m2 i 

trimestre 

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

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

d’aquesta ordenança.  

12,85 € 

Per m2 i mes 

 
Normes particulars d’aplicació: 
a) Les quantitats que s’estableixen s’aplicaran íntegrament als deu primers metres quadrats de cada 

ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un recàrrec del cinc per cent en la quantitat fixada en la 
tarifa.  
b) Per a determinar la superfície computable en els quioscos dedicats a la venda de flors, a més de la 

superfície que ocupa estrictament el quiosc, hom tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per 
a l’exposició de plantes, flors i altres productes anàlegs o complementaris.  
c) Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi un procediment de licitació pública, 

l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la 
concessió, autorització o adjudicació. 
 

Epígraf 4.  

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

€ per m2 o 

fracció i dia 

 Llicències per a ocupacions de terrenys destinats a:  

- casetes d’entitats públiques, societats, casinos, penyes, tertúlies, etc.,  
- la construcció de casetes amb finalitats comercials o industrials.  
- tómboles, rifes, vendes ràpides i similars.  

0,70 



 

 

- gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs, cotxes de xocs i, en general, qualsevol 

mena d’aparells de moviment.  
- espectacles, la instal·lació de circs o teatres.  
- casetes o parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i 

anàlegs. 

 
Normes particulars d’aplicació: 
a) Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, 

l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la 
concessió, autorització o adjudicació.  
b) Quan l’ocupació de parades o casetes de qualsevol tipus, es realitzi en el marc d’una fira municipal 

o altre activitat anàleg organitzada per l’Ajuntament de Breda, estarà exempta de la taxa, sempre que 
així ho acordi l’òrgan competent.  
 

Epígraf 5.  

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

Quantitat 

anual 
€/metre lineal 

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

5.2. Entrada a garatges o locals per a la seva vigilància, podent realitzar les seves 

reparacions, la prestació de serveis de greixatge, rentat, banyat de petroli, etc. , o 
proveir carburants. Amb modificació de rasant o sense 16,35 

5.3. Entrada a locals, garatges o aparcaments comercials per a la vigilància de 
vehicles, mitjançant preu per temps d’estacionament (aparcament per hores), lloguer 

mensual o plaça de propietat. Amb modificació de rasant o sense 16,35 

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

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

5.6. Reserva d’espais o prohibició d’estacionament en les vies i terrenys d’ús públic 

concedits a hotels, entitats o particulars per a aparcament exclusiu  16,35 

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

 

Taxa placa de gual 18,00€ 

 
Normes particulars d’aplicació: 
 

a) Els propietaris dels locals o garatges susceptibles de gaudir d’aquest aprofitament especial hauran 
d’inhabilitar la possibilitat de pas per tal d’estar exempts de la taxa.  
 

b) En el cas que l’entrada a garatges o locals impliqui la necessitat d’incorporar pilones degut a les 
característiques del carrer o la dificultat de maniobra, previ informe tècnic, la despesa en concepte de 
pilones serà a càrrec del titular del gual. 

 
Les pilones per a guals particulars hauran de reunir les següents característiques per tal de garantir 
una uniformitat amb la resta de pilones existents en el municipi: 

 
“Pilona de poliuretà de 10 cm de diàmetre, per 80 cm d’alçada lliure i un encastament de 20 cm, de 
color negre i amb una banda reflectant o imitació acer inoxidable en la part superior de la pilona.”  

 

Epígraf 6.  
Altres utilitzacions i ocupacions privatives 

€ 

Talls de carrers   

Llicència per tall de carrer xarxa central  
(carrers: Nou, Santa Victòria, Capellans, Prat, Barcelona, Sant Josep, Sant Salvador, 

Santa Anna, Marcel·lí Trunas, Sant Iscle, Rovira, Passeig de les Escoles, Raval 
Salvà)  

35,00 
euros/dia 

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

25,00 
euros/dia 

 



 

 

En fraccions de dues hores o menys s’aplicarà el 50% de la taxa. Als talls relacionats amb una 
llicència urbanística, s’aplicarà una taxa de 10 euros euros/dia.  
 

Article 7 - Acreditament  
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de l’atorgament de la llicència o de la concessió demanial, si la 

mateixa fou sol·licitada.  
 
Sense perjudici del previst en el punt anterior, es podrà requerir el dipòsit de l’import de la taxa quan 

es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament especial.  
 
Quan s’ha produït el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·lic itar llicència, l’acreditament de 

la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.  
 

Article 8 - Període impositiu  

El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament especial, 
que generalment coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal o concessió administrativa.  
 

Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la 
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en 
els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.  

 
Quan la duració temporal de l’aprofitament especial sigui inferior a un any la taxa s’aplicarà 
trimestralment en funció dels dies en que s ’ha gaudit de l’aprofitament especial.  

 
Article 9 - Règim de declaració i d’ingrés  
La taxa podrà ser exigida en règim d’autoliquidació, especialment en el supòsit establerts en els 
epígrafs 1 punts 1.2 a 1.4 i epígraf 6. 

 
Alternativament, els serveis de recaptació municipal liquidaran la taxa una vegada hagin valorat els 
elements de la declaració a fi de determinar el deute. En aquest cas, s’expedirà un document de 

pagament amb l’objecte que el subjecte passiu pugui satisfer la quota en el lloc i termini indicat per 
realitzar el pagament.  
 

En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera 
liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La 
taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el 

tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del 
període de cobrament.  
 

Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí oficial de la província.  
 
El servei de gestió tributaria remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre 

el pagament en entitat bancària col·laboradora. No obstant, la no recepció del document de pagament 
esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu 
calendari fiscal.  

 
Quan no s’autoritzi l’ocupació o per causes no imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de 
l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.  

 
Article 10 - Infraccions i sancions  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 

ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança 
general.  
 

Article 11 - Gestió per delegació  
Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell 
Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions 

que ha de fer l’Administració delegada.  
 
L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la 

col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el 
compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de 
liquidació o recaptació.  



 

 

 
Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, 

inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals.  
 
Disposició transitòria 

De manera transitòria, se suspèn l’aplicació de la taxa corresponent a l’article 6, l’epígraf 2, punt 2.1 
relativa al gravamen de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires amb finalitat lucrativa 
amb efectes del dia 1 de gener de 2021 i fins el 31 de desembre de 2021. A partir d’aquesta data es 

reprendrà la seva vigència, meritant novament a partir del dia 1 de gener de 2022, a tots els efectes i 
per a tots els obligats tributaris de la mateixa. 
 

Disposició addicional  
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspect es de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 

d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 

Disposició final  
Aquesta ordenança ha estat establerta i aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació de data 7 
d’octubre de 2019, i va entrar en vigor el dia de seva publicació definitiva al BOP de data 19 de 

desembre de 2019.  
 
Aquesta ordenança ha estat modificada amb posterioritat mitjançant els següents acords plenaris:  

 
- Acord provisional de data 5 d’octubre de 2020 (publicació definitiva en el BOP de data 7 de 
desembre de 2020. 
 

- Acord provisional de data 31 de maig de 2021, que entrarà en vigor el dia de seva publicació 
definitiva al BOP, i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.  
 

Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 
de la província i a l’E-Tauler de la Corporació. Durant trenta dies hàbils, les persones interessades 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període 

d’exposició pública, si es presenten al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà i adoptarà els 
acords definitius que procedeixin, i si s’escau aprovarà la redacció definitiva de l’ordenança. En el cas 
que no es presentin al·legacions ni reclamacions, els acords s’entendran definitivament adoptat s, 

sense necessitat d’un nou acord plenari i sense perjudici que es publiqui integrament l’acord definitiu 
al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.  
 

Tercer.- Notificar els presents acords al servei de gestió tributaria del Consell Comarcal de la Selva, i 
als serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i efectes.  
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que la modificació no té cap interès ni ànim recaptatori, 
simplement es tracta de donar coherència als imports i els conceptes gravats.  

 
Votacions: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose 

Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit 
Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 
 

 
8.0.- Aprovació provisional de la modificació 3/2021 de l'Ordenança fiscal núm. 9 Taxes per 
llicències urbanístiques 

 
Antecedents  
 

L’equip de govern municipal proposa modificar parcialment l’Ordenança Fiscal número 9 reguladora 
de les taxes per llicències urbanístiques amb l’objecte d’adequar determinades disposicions a la 
normativa vigent i actualitzar determinats conceptes i imports de la quota tributaria, així com modificar 

el règim de les garanties de reposició establerta a l’article 12.  
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció pel qual es va constar que la modificació de 



 

 

les Ordenances fiscals és competència del Ple i la validesa de l’acord requereix el vot favorable de la 
majoria simple dels membres presents, no obstant s’adverteix que la modificació afecta a la quota 
tributaria i per tant cal un estudi econòmic financer per la determinació del valor del servei.  

 
Legislació aplicable  
 

Els articles 15 a 19, 20.3, i 57, 70.5, 72.4 i art. 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 

Els articles 22.2. e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 

Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment una modificació parcial de l’OF. número 9 reguladora de les taxes 

per llicències urbanístiques amb l’objecte d’actualitzar-la amb la normativa vigent i ajustar imports.  
 
L’OF número 9 taxes urbanístiques, queda redactada íntegrament de següent manera:  

 
Article 1 - Fonament i naturalesa  
L’Ajuntament de Breda estableix la taxa per la concessió de llicències urbanístiques de conformitat 

amb l’habilitació legal que s’estableix als articles 20.4.h) i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat 
amb el procediment que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal.  

 
Article 2 - Fet imposable  

1. El fet imposable de la taxa el constitueix: 
 

 L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a verificar si els actes d’edificació i ús del 
sòl a què es refereix l’article 187, 187 bis i 187 ter del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel 
decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i l’article 164 de les Normes Subsidiàries de Planejament de 

Breda i que s’hagin de realitzar en el terme municipal, s’ajusten a les normes urbanístiques, 
d’edificació i policia previstes en l’esmentada Llei del sòl i en les Normes Subsidiàries d’aquest 
municipi. 

  
Article 3 - Subjectes passius  

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si 
s’escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions, o 
s’executin les obres.  

2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes 
de les obres.  

 

Article 4 - Responsables  
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 

Llei general tributària i a l’ordenança general.  

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.  

 

Article 5 - Base imposable  
La base és l’obtinguda en aplicació de l’article 7 de l’OF 5 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 

 
Article 6 - Quota tributària  

1. LLICÈNCIES I COMUNICACIONS PRÈVIES URBANÍSTIQUES 

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

El 0,38 %, amb una taxa mínima de 35 €. 
Aquesta quota també serà aplicable en les prorrogues de llicències d’obres.  
Les obres o actuacions urbanístiques iniciades sense la presentació de la corresponent 

comunicació prèvia o declaració responsable o l’atorgament de llicència urbanística, es 
gravaran amb els següents tipus de gravamen sobre el cost de les obres o actuacions 
previstos en els supòsits de l’article anterior:  



 

 

- Entre 1 a 10.000 euros: 1'25 per cent, amb un mínim de 60 euros.  
- De més de 10.000 fins a 50.000 euros: l'1 per cent  
- De més de 50.000 euros: 0,75 per cent. 

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

Per l’expedició del canvi de nom de les llicències d’obres motivada per la transmissió de 
la titularitat d’aquestes la quota serà de 35,00 euros.  
 

- PRIMERA OCUPACIÓ O UTILITZACIÓ de les edificacions de nova construcció o que 
hagin estat objecte de modificació substancial o d’ampliació, quan per a l’autorització de 
les obres s’hagi exigit un projecte, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 

l’edificació: 
 

Tipologia € 

Edificis residencials plurifamiliars, per unitat (habitatge, local, planta 
aparcament, etc.)  

100,00  

Edificis d’habitatge unifamiliar  200,00  

Edificis industrials o comercials, per unitat (nau independent o local) 150,00  

Altres 150,00 

 

- PARCEL·LACIONS 
Per a les llicències de parcel·lacions, divisions horitzontals i no derivades de l’execució 
urbanística obligatòria de les NNSS i del planejament complementari la quota base serà 

de 150 € amb un increment de 75 € per cada finca resultant.  
 

- CANVIS D’ÚS DE LES EDIFICACIONS d’acord amb el què preveu la Llei d’urbanisme:  

 € 

Canvi d’ús dels edificis i instal·lacions a ús residencial (subjecta a llicència 

urbanística) 

100,00 

Canvi d’ús dels edificis i instal·lacions a un altre ús (subjecte a comunicació 
prèvia urbanística) 

50,00  

Aquesta quota serà complementària a la taxa per a la realització de les obres 
necessàries, regulades pel primer punt de l’article.  

 
2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

Tramitació a instància de part d'expedients de: € 

Pla Parcial:   

Per Ha o fracció 431,60 

Quota mínima 1.575,60 

Pla Especial i Plans de Millora Urbana   

Per Ha o fracció 858,00 

Quota mínima 1.081,60 

Estudi de detall 551,20 

Projectes d'urbanització   

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

Quota mínima 551,20 

Projecte de reparcel·lació   

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

Quota mínima 551,20 

Divisió Poligonal 551,20 

Altres: 
 

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

Estudis o informes municipals sobre iniciatives particulars relatives a 

modificació del planejament municipal 
743,60 

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

 
3. AUTORITZACIÓ D’OBRES I USOS PROVISIONALS DEL SÒL d’acord amb el que estableix  

els articles 53 i 54 del Text refós de la llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010  

 

Tramitació de l’expedient 100,00 



 

 

Per les Obres 

Serà d’aplicació l’import de la taxa segons el 

pressupost de l’obra, tal i com s’estableix en 
els barems dels punts 1 i 2 d’aquest article  
 

Per l’ús 
Serà d’aplicació l’import de la taxa establerta a 

l’article 6 de l’ordenança fiscal 10 

 
4. ORDRES D’EXECUCIÓ 

Procediment d’Ordres d’Execució  

Sense requeriment de documentació tècnica 150,00 

Amb requeriment de documentació técnica al propi expedient  300,00 

Expedients contradictoris de ruïna 1.471,60 

 
5. PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 

Per la tramitació de procediments de protecció de la legalitat urbanística 200,00 

Per tramitació de procediments de protecció de la legalitat urbanística 

d’expedients de Disciplina Urbanística arxivats en via d’execució forçosa, 
sense adjudicació d’obres formalitzada amb tercers  

1.500,00 

 
Article 7 - Beneficis fiscals 

1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 
2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara de la present 

Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres quan així ho estableixi l’Ordenança fiscal reguladora d’aqueix impost.  
 

Article 8 - Acreditament  
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal.  

2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud caldrà efectuar el dipòsit previ de una quantia 
equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa.  

3. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència corresponent, la 

taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si l’obra 
en qüestió és autoritzable o no, independentment de l’inici de l’expedient administratiu que 
pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no 

fossin autoritzables.  
4. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la denegació de 

la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte 

presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència.  
 
Article 9 - Declaració 

1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran, prèviament, la 
sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi 
Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l’obra i del lloc 

d’emplaçament, on s’hi faci constar l’import estimat de l’obra, l’amidament i el destí de l’edifici.  
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s’exigeixi la redacció 

d’un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de 

les obres que s’han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície afectada, del 
nombre de departaments, dels materials que s’han d’utilitzar i, en general, de les 
característiques de l’obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.  

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà 
notificar-ho a l’administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si 
s’escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.  

 
Article 10 - Règim de declaració i d’ingrés  

1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de constituir a 

la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència.  
2. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable de la 

taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions i la 

superfície dels cartells instal·lats i, a la vista del resultat  d’aquesta comprovació, es practicarà 
la liquidació definitiva.  

3. La liquidació es notificarà al substitut del contribuent i s’haurà de satisfer en els períodes 

fixats a l’article 20 del Reglament general de recaptació.  
4. El subjecte passiu pot sol·licitar que el dipòsit constituït en metàl·lic s’apliqui com a pagament 

a compte de la liquidació. En aquest cas, només s’haurà de pagar la diferència entre el deute 

tributari originat per la liquidació de la taxa i la quantia del dipòsit.  



 

 

 
Article 11 - Infraccions i sancions  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 

ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança 
general.  
 

Article 12 – Dipòsit i rescabalament 
1. Atès que la realització de les obres o instal·lacions a que es refereix aquesta Ordenança pot 

requerir la utilització privativa o l'aprofitament especial d'elements del domini públic i comportar 

la seva destrucció o deteriorament, per a la reintegració de les despeses de la reconstrucció 
dels elements de domini públic, cal atenir-se a les normes seguents: 

a) L'aprofitament especial derivat de les obres, instal·lacions o activitats a que es refereix 

aquesta Ordenança, que comporti la depreciació continuada, la destrucció o el 
desarranjament temporal de les obres o instal·lacions municipals, està subjecte al 
reintegrament del cost total de les despeses respectives de reconstrucció, reparació, 

reinstal·lació, adobament i conservació, sense perjudici de les taxes que es poden originar. 
b) La reposició dels paviments destruïts, de les calçades i de les voreres va sempre a càrrec 
de l'interessat. 

c) En cas que la inspecció facultativa municipal consideri mal compactat el terraplenament 
que s'ha practicat, caldrà fer-lo novament a càrrec de l'interessat. 
d) L'import dels treballs a càrrec de l'interessat per a la reposició de paviments, a la qual fa 

referència la lletra b) d'aquest article, s'ha de valorar per mitjà de la inspecció facultativa 
municipal. 

2. L'interessat a que es refereix l'apartat anterior ha de constituir, en el moment de la sol·licitud de 

la llicència o comunicació prèvia, un dipòsit previ de les quantitats reintegrables, en garantia de 
les reposicions que ells mateixos facin. 
El dipòsit per a cobrir els possibles desperfectes a la via pública ocasionats per l’execució de 
l’obra autoritzada serà el 2 % del Pressupost base de l’obra, amb un mínim de 150 €.  

3. Executades les obres i reposats els elements urbanístics de conformitat amb la ll icència d'obres, 
es procedirà a la devolució d'ofici dels dipòsits. En el cas que els serveis tècnics competents 
considerin que la reposició del paviment o altres elements urbanístics no han estat satisfactoris, 

cal disposar d'aquest dipòsit per reconstruir-los. 
  
Disposició addicional  

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu 
de la promulgació de normes posteriors  
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 

legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  

 
Disposició final  
Aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació de data 23 de 

novembre de 2015, i va entrar en vigor el dia de seva publicació definitiva al BOP de data 11 de gener 
de 2016.  
 

Aquesta ordenança ha estat modificada amb posterioritat mitjançant els següents acords plenaris:  
 
- Acord provisional de data 5 d’octubre de 2020 (publicació definitiva en el BOP de data 7 de 

desembre de 2020). 
 
- Acord provisional de data 31 de maig de 2021, que entrarà en vigor el dia de seva publicació 

definitiva al BOP, i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.  
 
Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 

de la província i a l’E-Tauler de la Corporació. Durant trenta dies hàbils, les persones interessades 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període 
d’exposició pública, si es presenten al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà i adoptarà els 

acords definitius que procedeixin, i si s’escau aprovarà la redacció definitiva de l’ordenança. En el cas 
que no es presentin al·legacions ni reclamacions, els acords s’entendran definitivament adoptats, 
sense necessitat d’un nou acord plenari i sense perjudici que es publiqui integrament l’acord definitiu 

al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.  
 



 

 

Tercer.- Notificar els presents acords al servei de gestió tributaria del Consell Comarcal de la Selva, i 
als serveis comptables de la corporació, pel seu coneixement i efectes.  
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta i explica que la modificació, en la majoria de casos, serà més favorable 
pel ciutadà, atès que l’aplicació del 0,38% en supòsits com la primera ocupació resultava molt més 

car que l’import que es proposa.  Per altra banda, també es preveu gravar la tramitació d’expedients 
de disciplina urbanística, com a mesura dissuasòria.  Finalment també s’ha modificat els imports de 
les fiances urbanístiques, que eren molt elevades, i s’ha fixat un 2%.  

 
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, Jose 

Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit 
Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 
 

9.0.- Aprovació de la bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la 
llicència d’obres del Departament d’Ensenyament per les obres a l'Institut 
 

Antecedents 
 
En data 7 de maig de 2021 RE núm. E2021002006, els Serveis Territorials de Girona del 

Departament d’Ensenyament va sol·licitar llicència urbanística a les obres d’Infraestructures de 
fonaments i instal·lacions per a un mòdul prefabricat a l'escola Montseny. 
 

També es sol·licita una bonificació de la quota de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres, 
atenent que les obres són d’especial interès i utilitat municipal.  
 
L’article 103.2 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, configura aquesta bonificació com a potestativa i s’ha de 
preveure a les ordenances fiscals.  
 

Vist l’art. 6.a. de l’ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
“Article 6 - Beneficis fiscals de concessió potestativa 

a) Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. 

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

Legislació aplicable 
 
Article 103.2 del Decret legislatiu2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
Article 6.a. de l’Ordenança Fiscal núm. 5 sobre Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  
 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 

Primer.- Concedir una bonificació del 95 per cent de la quota resultant de l’Impost de construccions, 
instal·lacions i obres de la llicència urbanística sol·licitada pel Serveis Territorials de Girona del 
Departament d’Ensenyament, que té per objecte la instal·lació d’un mòdul prefabricat a l'escola 

Montseny, atès que es tracta d’una obra que te un especial interès i utilitat municipal.  
 
Segon.- Notificar els presents acords als interessats i als serveis comptables.  

 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant 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, pregunta si les prescripcions del quart d’ESO ha 
estat bona i com han rebut les famílies aquest canvi.  



 

 

 
L’Alcalde respon que les famílies no tenen opció de triar, atès que si l’alumne ja ha fet el tercer d’ESO 
a Breda haurà de fer el quart d’ESO també a Breda, i per tant en aquest sentit no hi ha cap novetat o 

incidència a destacar.  
 
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, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 

 
10.0.- Aprovació inicial de la modificació puntual de Normes Subsidiàries de planejament de 
Breda que té per objecte eliminar un vial entre el carrer Gaserans i el carrer Sant Antoni  

 
Antecedents 
 

En data 2 de març de 2021 s’ha presentat un Projecte de modificació puntual de les normes 
subsidiàries de Planejament de Breda. 
 

L’objecte de la proposta de modificació puntual de les NNSS és eliminar un vial previst a les NNSS 
donat que no es considera necessari per la mobilitat del municipi. La modificació permetrà acabar de 
completar la trama urbana eliminant un buit urbà existent, proposant una ordenació més coherent 

amb la realitat edificada i l’estructura de la propietat existent.  
 
En concret la modificació proposa eliminar un vial previst a les NNSS i que connecta el carrer 

Gaserans i el carrer Sant Antoni. Aquest vial es podria edificar a banda i banda amb un nou front 
edificat de tipologia plurifamiliar al costat oest i tipologia unifamiliar aïllada al costat est.  
 
Realitzat un estudi de mobilitat de la zona es determina que aquest vial no és nec essari per la 

mobilitat del municipi, donat que no aporta solució de continuïtat que representi un eix urbà útil o 
necessari en l'actual trama viària de Breda. 
 

D’altra banda, la realitat edificada existent i l’estructura de la propietat no permeten l’exec ució de 
l’ordenació prevista per les NNSS. 
 

Per aquest motiu es proposa eliminar d’aquest vial i crear una nova ordenació més coherent amb la 
realitat edificada i l’estructura de la propietat existent.  
 

Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 25 de maig de 2021. 
 
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals de data 26 de maig de 2021.  

 
Legislació aplicable 
 

Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85 i 96 a 100 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, 117, i 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 

La Disposició Addicional Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'acti vitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

 
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) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
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 del projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

Planejament de Breda que té per objecte eliminar un vial entre el carrer Gaserans i el carrer Sant 
Antoni 
 



 

 

La concreta redacció que s’aprova inicialment és la que figura diligenciada al citat expedient 
administratiu.  
 

Segon.- Sotmetre la modificació de les Normes de Planejament Urbanístic a un tràmit d’informació 
pública per un termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al 
Punt Diari i a través dels mitjans telemàtics a la pàgina web municipal. Durant aquest període quedarà 

l’expedient a disposició de qualsevol persona interessada que vulgui examinar-lo, i podrà presentar 
les al·legacions que estimi pertinents. 
 

Tercer.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes a les administracions i 
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals deuen emetre-ho en 
el termini d’ un mes. 

 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant els antecedents de la proposta.  Manifesta que es tracta d’un 
carrer transversal que les NNSS preveien que s’executés entre el carrer Gaserans i el carrer Sant 

Antoni per donar continuïtat al carrer Serrabou, no obstant les NNSS no varen preveure crear un 
àmbit de gestió per facilitar la seva execució i des de fa molt de temps, la propietat dels terrenys per 
on passa aquest carrer manifesta la seva voluntat de no executar-lo i l’Ajuntament ha valorat les 

diferents opcions i la necessitat de mantenir aquest carrer o desafectar-lo sempre i quan no hi hagi un 
perjudici per l’interès públic. Per això s’ha parlat òbviament amb Urbanisme de la Generalitat per 
valorar la possibilitat d’eliminar aquest carrer que no es considera un eix viari primordial atès que no 

dona cap solució de continuïtat i vist que el nou POUM ens demana una restricció en el creixement i 
el fet d’eliminar el carrer comporta menys aprofitament privat, sembla possible que l’Ajuntament es 
faci seva la proposta de modificació de les NNSS, i més quan el nou POUM no plantejarà crear 
aquest carrer.  Davant aquesta proposta tots els interessats i afectats podran presentar al.legacions i 

donar la seva opinió, i es demanaran els informes preceptius a tots els organismes i entitats que han 
d’informar. Una vegada fet aquest tràmit es tornarà a valorar si l’Ajuntament eleva aquesta proposta a 
Urbanisme perquè en faci l’aprovació definitiva.  

 
El regidor Sr. Aleix Reche, portaveu de CUP-Amunt, manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè 
quedarà una illa urbana molt gran i tampoc acaben d’entendre les presses de tramitar aquesta 

modificació si el POUM, com diu l’Alcalde, acabarà eliminant aquest carrer.  
 
L’Alcalde respon que efectivament s’hagués pogut esperar al POUM, però entenem que la tramitació 

del POUM encara es pot allargar en el temps i això permetrà que les propietats afectades ja puguin 
executar els seus drets sobre els solars.  Recorda que tal com està dibuixat el carrer en el 
planejament, aquest només es podia desenvolupar per una de les propietats i com s’ha dit, no tenia 

cap interès en fer-ho.   
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que també s’abstindrà perquè volen 

acabar de veure tots els informes amb més tranquil·litat.  
 
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, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 
Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 

 
 
11.0.- Inici de l'expedient per determinar l'indemnització dels terrenys del tanatori ocupats 

previament amb carácter d'urgència. 
 
Antecedents 

 
El Ple de la Corporació de data 21 de setembre de 2015 va aprovar amb caràcter definitiu l’expedient 
d’ocupació directa de 2.809,87 m2 de la finca amb ref. Cadastral núm. 3825109DG6232N0001KZ 

propietat del Sr. J.M.C (avui difunt). 
 
La finca ocupada té la qualificació d’ equipament públic del Pla Parcial 7 “residencial i industrial de 

Repiaix” aprovat definitivament el 27 d’octubre de 1999. Aquest Pla Parcial actualment encara està 
pendent d’executar urbanísticament a través d’un projecte de reparcel·lació i urbanitzac ió.  
 



 

 

En data 21 d’octubre de 2015, es va aixecar acta d’ocupació directa, sense compareixença del 
propietari afectat, tot i haver estat citat mitjançant notificació personal.  
 

En data 25 de febrer de 2016 es va procedir a la inscripció de la segregació, adjudicació per ocupació 
directa i aprofitament urbanístic al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners.  
 

Una cop ocupada i adjudicada la finca, l’Ajuntament va atorgar una concessió d’obra i servei per la 
construcció i explotació d’un tanatori, que en data d’avui gestiona un concessionari.  
 

En data 6 de febrer de 2020 va tenir entrada a l’Ajuntament una instancia de la Sra. J.N.P, actual 
propietària per títol d’herència de la finca matriu i hereva del Sr. J.M.C., que en la seva condició 
d’interessada presenta l’escrit d’advertència als efectes que es despleguin els efectes establerts a 

l’article 156.3 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el TRLUC, i es procedeixi a 
iniciar l’expedient per determinar el preu just de la finca ocupada d’acord amb l’article 114.1. i 2 del 
mateix TRLUC. 

 
En data 1 de maig de 2020 el secretari-interventor va emetre informe sobre l’expedient.  
 

En data d’avui no s’ha iniciat el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial 7, en el qual es 
materialitzaria l’aprofitament urbanístic que correspondria al titular en compensació a l’ocupació 
directa, no obstant s’han iniciat converses entre les parts per determinar el preu just mitjançant un 

procediment consensuat.  
 
La valoració dels terrenys parteix d’un informe de data 27 d’abril de 2016 emès pel Sr.  

Joaquim Batllori i Nouvilas, arquitecte tècnic i màster en valoracions per la Universitat Politècnica de 
Catalunya, col·legiat en el Colegi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona amb el núm. 
281, en exercici professional al Servei d’Enginyeria de la Diputació Girona, pel qual concloïa que el 
valor de taxació és de 21.404,73 Euros. 

 
Aquesta valoració determina un valor unitari de 72.549,49 €/ha (20.385,46 euros) més el premi 
d’afecció del 5% (1.019,27 €), essent un valor total de la finca expropiada de 21.404,73 €. 

 
Sobre aquesta quantitat les parts han convingut actualitzar-la d’acord amb l’increment de l’IPC 
(província Girona) fins el febrer de 2021, donant un resultat de valoració de la finca en data actual de 

22.539,18 euros. A més, es reconeix el dret dels interessos legals des de la data d’ocupació fins a la 
data prevista per realitzar el pagament efectiu (15 de juliol de 2021), que sumen un total de 3.899,61 
euros (segons formula de càlcul que consta a l’expedient) 

 
Així determinada l’indemnització per l’expropiació mitjançant ocupació directa, resulta un import total a 
pagar de 26.438,79 euros (vint-i-sis mil quatre-cents trenta-vuit euros, amb setanta-nou cèntims). 

 
Consta també a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció, en el qual 
s’adverteix que el pressupost municipal no disposa del crèdit suficient i adequat per poder adoptar el 

compromís de despesa i per tant, els presents acords s’han de condicionar a la prèvia aprovació 
d’una modificació de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals.  
 

La proposta ha estat informada per la Comissió de Política Municipal de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 

 
Articles 114.1. i 2 i 156.3 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el TR de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) 

 Article 8.1.d) i 8.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya - TRLMRLC  
 

Articles 184, 213 i següents del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.  
 

Article 2 i altres concordants del RD 424/2017 pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les 
entitats del sector públic local.  
 

Article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local -LBRL- 
 
Per tot l'anterior, 



 

 

 
Proposo al Ple: 
 

1. Iniciar l'expedient per determinar la indemnització dels terrenys del tanatori ocupats prèviament 
amb caràcter d'urgència. 
 

La finca objecte d’expropiació actualment es correspon amb la número 3650 del Tom 3322 del Llibre 
98 de Breda, foli 174 inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners a nom de 
l’Ajuntament de Breda.  

 
2. Acordar de forma consensuada amb la Sra. J.N.P (actual propietària per títol d’herència de la finca 
matriu de la qual es va segregar la finca ocupada, i hereva del Sr. J.M.C), el full d’apreuament i 

l’import final de 26.438,79 euros (vint-i-sis mil quatre-cents trenta-vuit euros, amb setanta-nou 
cèntims) en concepte d’indemnització total, que serà efectivament pagada mitjançant transferència 
bancària en data 15 de juliol de 2021.  

 
Amb el pagament d’aquesta quantitat quedarà totalment saldada l’obligació de l’Ajuntament, 
renunciant la interessada a reclamar cap més quantia ni dret; i per altra banda l’Ajuntament de Breda 

queda subrogat en la posició de les persones titulars originàries en el procediment reparcel·latori que 
es porti a terme en el Pla Parcial 7 “residencial i industrial de Repiaix”; en aquest sentit, l’Ajuntament 
es subrogarà en els drets i obligacions de la propietat originaria i participarà dels aprofitaments 

urbanístics que resultin del projecte de reparcel.lació. 
 
3. Condicionar l’acord d’autorització, disposició i reconeixement de la despesa a la prèvia i simultània 

tramitació i aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit extraordinari .  
 
4.- Sotmetre els presents acords a un tràmit d’audiència de 15 dies a comptar des de l’endemà de la 
recepció de la notificació a favor de la Sra. J.N.P, que consta com a única interessada directa i 

beneficiaria de la indemnització. Durant aquest termini haurà de presentar la seva conformitat amb la 
proposta econòmica o les al.legacions que consideri oportunes.  
 

5.- Sotmetre els presents acords a informació pública en el BOP i a l’ETauler, pel termini de 20 dies 
hàbils, per tal que qualsevol persona interessada pugui presentar al·legacions o reclamacions o 
acreditar major dret que la persona interessada.  

 
6.- Facultar a l’Alcaldia per tal que una vegada realitzats els tràmits precedents, i en el cas que no es 
presentin al·legacions ni reclamacions, resolgui l’expedient amb caràcter definitiu i procedeixi a 

abonar la indemnització en els terminis indicats.  
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta.   
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda manifesta que el seu grup s’abstindrà amb 

coherència amb el punt 6  anterior que s’ha aprovat la modificació de crèdit.  
 
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, Jos e 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit 
Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 

 
12.0.- Aprovar amb caràcter definitiu l'establiment i el reglament regulador del servei de Policia 
Local 

 
Antecedents 
 

El Ple reunit en data 1 de febrer de 2021, prèvia autorització del Conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, va aprovar inicialment la creació del servei de policia local de Breda.  
 

L’expedient que incorpora com a documents essencials: la memòria justificativa, la proposta 
d’establiment i el Reglament del servei de policia local de Breda, es va sotmetre a informació pública i 
audiència als interessats, pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació de l’anunci al BOP de 

Girona, al DOGC i a l’E-Tauler de l’Ajuntament. 
 



 

 

En data 30 de març de 2021, mitjançant registre d’ entrada E2021001289 la Direcció General d’ 
Administració de Seguretat, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, va formular en 
temps i forma al·legacions contra l’aprovació inicial del Reglament de servei de la policia local de 

l’Ajuntament de Breda. 
 
Les al·legacions presentades es formulen en base als motius següents:  

A) Sobre el règim jurídic dels policies locals i el seu règim disciplinari.  
En aquest sentit, la Direcció General de l’ Administració de Seguretat considera necessari fer 
al·legacions sobre els articles 54, 59, 74, 75, 80, 88, 90, 101, la disposició transitòria 1ª i la disposició 

addicional única. 
B) Sobre el procediment de selecció dels policies locals. 
 

En aquest apartat, la Direcció Genera de l’Administració de Seguretat considera necessari fer 
al·legacions sobre els articles 104, 105, 106, 107, 108 i 109, per tal que s’adeqüin a la normativa 
vigent, en especial, al Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, 

promoció i mobilitat de les policies locals. 
 
A conseqüència del que s’exposa, la Direcció General de l’ Administració de Seguretat interessa que 

es realitzin les següents modificacions a l’aprovació inicial del Reglament del servei de la policia local 
de l’ Ajuntament de Breda: 
“Primer.- Que a l’article 74 s’afegeixi “per raó d’edat” com a motiu per passar a la segona activitat, 

d’acord amb l’al·legació tercera de l’escrit d’al·legacions.  
Segon.- Que es suprimeixi l’ article 75 d’acord amb el que s’exposa amb l’al·legació tercera de l’escrit 
d’al·legacions. 

Tercer.- Que es suprimeixin les lletres p) i q) de l’ article 88, tal com s’ exposa en l’ al·legació quarta 
de l’ escrit d’ al·legacions. 
Quart.- Que es modifiqui l’ article 90 i l’ article 101 en els termes que s’indica a l’al·legació quarta, 
d’acord amb la normativa vigent. 

Cinquè.- Que s’ afegeixi a l’ article la prova de coneixements de llengua catalana, d’acord amb el que 
s’ exposa a la al·legació setena de l’ escrit d’ al·legacions. 
Sisè.- Que s’ afegeixi les expressions a “altres cossos de la policia local quan així ho determini l’ 

Ajuntament” i “als membres del cos de l’ ajuntament convocant” als articles 105 i 106, respectivament, 
d’acord amb que s’ ha exposat a les al·legacions vuitena i de l’ escrit d’al·legacions.  
Setè.- Que es modifiquin els articles 108 i 109 del Reglament en base a les consideracions 

efectuades a l’ al·legació desena de l’escrit d’al·legacions, i en tot cas, s’adapti a la normativa vigent. 
Vuitè.- Que es tingui en compte les consideracions efectuades en relació amb els articles 4 i el capítol 
IV, i les disposicions transitòria 1ª i addicional única del Reglament.  

Novè.- Què es suprimeixi o es modifiqui tot allò que en el Reglament  de servei de policia de l’ 
Ajuntament de Breda pugui resultar contrari o no ajustat a la normativa vigent aplicable”.  
 

Les al·legacions formulades per la Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat de 
Catalunya han estat informades pels serveis jurídics de la corporació que fan constar que s’estimen 
adequades a dret, sens perjudici que aquestes versen principalment sobre qüestions merament 

formals i no de caràcter substancial; i, per tant, no constitutives de nul·litat del Reglament del  Servei 
de la Policia Local de Breda. 
 

L’informe conclou amb una proposta de redacció definitiva del Reglament, que incorpora les 
al·legacions presentades per la Direcció General d’Administració de Seguretat.  
 

Consta a l’expedient un informe preceptiu de secretaria-intervenció. 
 
Fonaments de dret 

 
Articles 5, 7,1, 22.2.f) i q), 25.2.f) i 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

 
Articles 245 a 252 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Articles 158 a 162 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.  

 
Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals. 
 



 

 

Per tot l'anterior, es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu la creació del servei de policia local de Breda, prèvia 

estimació de les al·legacions presentades per la Direcció General d’ Administració de Seguretat al 
text de reglament del servei de policia local de l’ Ajuntament de Breda aprovat inicialment en data 1 
de febrer de 2021. 

 
Segon.- Modificar el text del Reglament del servei de policia local de l’ Ajuntament de Breda, en els 
termes que consten a l’annex dels presents acords i aprovar-lo amb caràcter definitiu, sens perjudici 

que, el Reglament no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat íntegrament el text en el BOP i hagin 
transcorregut el termini establert a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local l mateix text. 

 
Tercer.- Fer públics els presents acords mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
al DOGC i a l’E-Tauler de l’Ajuntament,  

 
Quart.- Notificar aquests acords al Departament d’Interior, a la Direcció General d'Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona.  

 
Annex:  
 

REGLAMENT DE SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE BREDA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
La Policia Local és un cos dependent de l’Ajuntament de Breda, que es regeix per la Llei de forces i 
cossos de seguretat i la Llei de policies locals de Catalunya, així com per altres normes 
reglamentàries de desplegament i les que dicti aquesta Corporació, sent la seva missió primordial la 

de garantir el lliure i pacífic exercici dels drets ciutadans i la seguretat ciutadana i de resoldre els 
problemes de la comunitat atenent les persones que demanden una especial protecció, tot allò dins 
de les seves competències.  

 
Per tal d’aconseguir aquestes fites és necessària l’existència d’uns principis bàsics d’actuació que, 
alhora, siguin recollits per alguna norma de l’ordenament jurídic.  

 
El Reglament municipal de la Policia Local de Breda, pretén adaptar les normes en vigor als principis 
d’actuació dels cossos i forces de seguretat, amb la particularitat escaient segons la seva especialitat 

i, atès l’ interès públic de la vila, amb la regulació sistemàtica dels drets, deures, atribucions i 
relacions dels membres de la Policia Local.  
 

Alhora, també pretén aclarir l’estructura, l’organització i les peculiaritats pròpies d’un cos armat, tant 
en l’aspecte ètic com en el social, el formal i el material.  
 

Tot aquest seguit de principis comporta uns deures professionals que cal respectar i sancionar en cas 
d’incompliment, alhora que preveu un sistema que honori i recompensi les actuacions dels funcionaris 
exercides amb cautela i dedicació especials.  

 
Així doncs, aquest Reglament desplega, d’acord amb la disposició final segona de la Llei de les 
policies locals, els preceptes corresponents de la normativa aplicable a l’àmbit municipal i segons la 

potestat reglamentària de la corporació, i significa, en resum, un complement que tipifica i 
particularitza els drets i deures professionals de la Policia Local, d’acord amb els principis d’una 
societat democràtica i respectuosa amb els drets fonamentals de la persona, en els quals tingui 

rellevància la funció de policia, d’assistència, potenciant la integració de la Policia en la societat.  
 
 

CAPÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1 
 
La Policia Local de l’Ajuntament de Breda és un institut armat, de naturalesa civil, amb estructura i 

organització jerarquitzada, que es regeix, pel que fa al seu règim estatutari, pels principis generals 
dels capítols II i III del títol I, i per la secció 4a del capítol IV del títol II de la Llei de forces i cossos de 
seguretat, de 13 de març de 1986, per la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i les 



 

 

disposicions que la despleguin, per aquest Reglament i per les altres normes específiques dictades 
per aquest Ajuntament i per la legislació vigent del règim local i de la funció pública de Catalunya.  
 

Article 2  
 
Són funcions específiques de la Policia Local:  

 
a) Protegir les autoritats de la corporació local i vigilar i custodiar els seus edificis, instal·lacions i 
dependències.  

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà d’acord amb el que estableixen les normes de 
circulació.  
 

c) Instruir atestats per accidents de circulació dins el nucli urbà. Les ac tuacions dutes a terme 
s’hauran de comunicar a les forces o cossos de seguretat competents.  
 

d) Exercir de policia administrativa pel que fa a l’exacte compliment de les ordenances, reglaments i 
acords municipals, bans de l’Alcaldia i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la seva 
competència, i d’acord amb la normativa vigent.  

 
e) Exercir de policia judicial, d’acord amb els principis de cooperació mútua i de col·laboració 
recíproca amb la resta de forces i cossos de seguretat, segons diu l’article 12 de la Llei 16/91.  

 
f) Prestar auxili en casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, i participar, de la manera prevista 
en les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.  

 
g) Efectuar diligències de prevenció i aquelles actuacions que tendeixin a evitar la comissió d’actes 
delictuosos. Les actuacions dutes a terme es comunicaran a les forces i cossos de seguretat 
competents.  

 
h) Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat competents en la protecció de les manifestacions i 
el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes, quan sigui requerida a fer-ho. 

 
i) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan sigui requerida a fer-ho.  
 

j) Vigilar i prevenir aldarulls en llocs que ocasionin aglomeracions de públic, dis coteques, bars 
musicals, bars i cafeteries, revetlles i festes populars en general i en llocs de manifestacions similars i 
els seus voltants.  

 
k) Vigilar el compliment d’horaris i altres normes aplicables en els establiments i casos indicats a 
l’apartat anterior, així com vigilar altres fets que puguin ocasionar molèsties als veïns, especialment 

sorolls, fums i altres. 
 
l) Vigilar els espais públics.  

 
m) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i protecció de l’entorn.  
 

n) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.  
 
o) Dur a terme tasques d’ajut a l’Administració municipal, concretament: recollida de dades, ajuts a la 

recaptació executiva, repartiment de convocatòries o citacions, etc.  
 
p) Realitzar qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d’acord amb la legislació vigent, li 

sigui encomanada.  
 
q) Dur a terme altres actuacions encomanades per l’alcalde o el càrrec en qui aquest delegui, dins de 

la seva competència.  
 
Article 3 

 
Els principis bàsics d’actuació dels policies locals són els següents:  
 

a) Exercir la seva funció amb respecte absolut a la Constitució, l’Estatut de Catalunya, els convenis i 
tractats signats per l’Estat espanyol i la resta de l’ordenament jurídic. 
 



 

 

b) Actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense cap tipus de 
discriminació.  
 

c) Actuar amb integritat i dignitat. S’abstindran de qualsevol acte de corrupció i s’hi oposaran amb 
fermesa.  
 

d) Atenir-se en la seva actuació professional als principis de jerarquia i subordinació. En cap cas 
l’obediència deguda no podrà emparar ordres que comportin l’execució d’actes que manifestament 
constitueixin delicte o siguin contraris a la Constitució, a l’Estatut o a les lleis. 

 
e) Impedir qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral.  
 

f) Col·laborar amb l’Administració de justícia i auxiliar-la en els termes establerts per la llei. 
 
 g) Observar en tot moment un tractament correcte i acurat en les seves relacions amb els ciutadans, 

els quals procurarà auxiliar i protegir sempre que les circumstàncies ho aconsellin o siguin requerits 
per fer-ho. 
 

 h) En totes les seves intervencions proporcionaran informació completa i tan àmpl ia com sigui 
possible sobre les causes i finalitat d’aquestes.  
 

 i) Actuar amb la necessària decisió i sense demora quan de l’actuació depengui evitar un dany greu, 
immediat i irreparable. En aquests casos s’hauran de regir pels principis de congruència, oportunitat i 
proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast.  

 
 j) Utilitzar les armes només en les situacions en les quals existeixi un risc racionalment greu per a la 
seva vida, la seva integritat física o la de terceres persones, i en les c ircumstàncies que puguin 
suposar un risc greu per a la seguretat ciutadana. En fer-ho, s’hauran de regir pels principis 

esmentats a l’apartat anterior, amb l’únic objectiu d’evitar, per mitjans coercitius o dissuasius, danys 
superiors als que podrien produir-se en cas de no emprar els mitjans esmentats. 
 

k ) Identificar-se degudament en el moment d’efectuar una detenció.  
 
l) Vetllar per la vida i la integritat física de les persones que detinguin o que es trobin sota la seva 

custòdia i respectar els drets, l’honor i la dignitat de les persones, sense discriminació d’aquestes per 
cap motiu, sigui per raons de raça, llengua, sexe o opció sexual, classe social, religió, ideologia o 
nacionalitat. 

 
m) Complir i observar amb la deguda diligència els tràmits, els terminis i els requisits exigits per 
l’ordenament jurídic quan es detingui una persona.  

 
n) Portar a terme les seves funcions amb total dedicació. Hauran d’intervenir sempre, en tot moment i 
lloc, estiguin o no de servei, en defensa de la llei i de la seguretat ciutadana.  

 
o) Guardar un rigorós secret professional respecte a totes les informacions que coneguin per raó o en 
ocasió del desenvolupament de les seves funcions.  

p) No estar obligats a revelar les fonts d’informació, llevat que els ho imposi el compliment de la seva 
funció o les disposicions legals.  
 

q) Ser responsables personalment i directament dels actes que, en compliment de la seva funció, 
infringeixin o vulnerin, per acció o per omissió, les normes legals i reglamentàries que regeixin la seva 
professió i els principis enunciats anteriorment, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que 

pugui correspondre a l’Administració pública per aquestes.  
 
Article 4  

 
La Policia Local de Breda en quan als seus estatuts i codi de conducta assumeix la declaració sobre 
policia, aprovada per l’assemblea parlamentària del consell d’Europa, adoptada el 8 de maig de 1979.  

 
Concretament pel seu valor documental, es recull textualment el Codi de Conducta per funcionaris 
encarregats de fer complir la Llei: 

 



 

 

 “Els funcionaris encarregats de fer complir la llei, compliran en tot moment els deures que els imposi 
la llei, servint a la seva comunitat i protegint a totes les persones contra actes il·legals, en 
consonància amb l’alt grau de responsabilitat exigit  per la seva professió.  

 
En l’exercici de les seves tasques, els funcionaris encarregats de fer complir la llei respectaran i 
protegiran la dignitat humana i mantindran i defensaran els drets humans de totes les persones.  

 
Els funcionaris encarregats de fer complir la llei podran usar la força només quan sigui estrictament 
necessari i en la mesura que ho requereixi l’exercici de les seves tasques.  

 
Les qüestions de caràcter confidencial de les que en tinguin coneixement els funcionaris encarregats 
de fer complir la llei es mantindran en secret, a no ser que el compliment del deure o les necessitats 

de la justícia exigeixin estrictament el contrari.  
 
Cap funcionari encarregat de fer complir la llei podrà infligir, instigar o tolerar cap acte de tortura o 

altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants, ni invocar l’ordre de un superior o 
circumstàncies especials, com estat de guerra o amenaces de guerra, amenaça a la seguretat 
nacional, inestabilitat política interna, o qualsevol altra emergència públ ica com justificació de la 

tortura o altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants.  
 
 Els funcionaris encarregats de fer complir la llei no cometran cap acte de corrupció.  

 
També s’oposaran als actes d’aquesta índole i els combatran.  
 

Els funcionaris encarregats de fer complir la llei respectaran la llei i el present Codi.  
 
També faran tot el que estigui al seu abast per impedir tota violació del mateix i per oposar-s’hi 
rigorosament a tal violació. Els funcionaris encarregats de fer complir la l lei que tinguin motius per 

creure que s’ha produït o va a produir-se una violació del present Codi informaran de la qüestió als 
seus superiors i, si fos necessari a qualsevol altra autoritat u organisme apropiat que tingui atribucions 
de control o correctives.” 

  
No obstant, la Policia Local de Breda, respecte el seu codi de conducta i a l’exercici de les seves 
funcions, també adequarà les seves actuacions al que s’estableix al Codi d’ètica de la Policia Local de 

Catalunya, aprovat mitjançant l’ Acord de Govern de 24 de febrer de 2015 (DOGC 6819, de 26 de 
febrer de 2015), atès que aquesta policia local també forma part de la Policia de Catalunya.  
 

Article 5 
 
 En relació a la utilització de la força i de armes de foc pels funcionaris de policia, aquest Reglament 

Intern fa seu el que el vuitè congrés de les nacions unides sobre prevenció de delictes i tractament de 
delinqüents va acordar:  
 

“Els funcionaris encarregats de fer complir la llei, en l’exercici de les seves funcions, utilitzaran en la 
mesura del possible mitjans no violents abans de recorre a la força i a les armes de foc. Podran 
utilitzar la força i les armes de foc solament quan altres medis resultin ineficaços o no garantissin de 

cap manera assolir els resultat previst.  
 
Quan l’ús de les armes de foc sigui inevitable, els funcionaris encarregats de fer complir la llei:  

 
a) Exerciran moderació i actuaran en proporció a la gravetat del delicte i a l’objectiu legítim que es 
persegueixi.  

 
b) Reduiran al mínim els danys i lesions i respectaran i protegiran la vida humana.  
 

c) Procediran de forma que es presti l’abans possible assistència i serveis mèdics a les persones 
ferides o afectades.  
 

d) Procuraran notificar el succeït, a la menor brevetat possible, al parents o amics íntims de les 
persones ferides o afectades.  
 

e) Quan a l’utilitza la força o armes de foc els funcionaris encarregats de fer complir la llei ocasionin 
lesions o mort, comunicaran el fet immediatament als seus superiors.  
 



 

 

Els funcionaris encarregats de fer complir la llei no util itzaran armes de foc contra les persones a no 
ser en defensa pròpia o d’altres persones, en cas de perill imminent de mort o lesions greus, o amb el 
propòsit d’evitar la comissió d’un delicte particularment greu que comporti una seriosa amenaça per la 

vida, o amb l’objecte de detenir a una persona que representi aquest perill i oposi resistència a la 
seva autoritat, o per impedir la seva fuga, i solament en cas de que resultin insuficients mesures 
menys extremes per assolir els esmentats objectius. En qualsevol cas, només es podrà fer ús 

intencionat de les armes letals quan sigui estrictament inevitable per protegir una vida.  
 
En les circumstàncies previstes, els funcionaris encarregats de fer complir la llei s’identificaran com a 

policies i donaran una clara advertència de la seva intenció de utilitzar les armes de foc, amb el temps 
suficient per que es tingui en compta, a excepció que al donar aquesta advertència es posés 
indegudament en perill als funcionaris encarregats de fer complir la llei, es creés un risc de mort o 

danys greus a altres persones, o resultés evidentment inadequada o inútil donades les circumstàncies 
del cas.” 
 

CAPÍTOL II 
DELS MEMBRES 
 

1. Consideració i Caràcter 
 
Article 6  

 
Els membres de la Policia Local, en l’exercici de les seves funcions, tindran a tots els efectes legals el 
caràcter d’agents de l’autoritat.  

 
2. Normes de comportament i actuació  
 
Article 7  

 
L’agent al servei de la Policia Local tindrà sempre present que del seu comportament i competència 
depèn el prestigi i la imatge de l’Ajuntament i del mateix cos. Per això actuarà sempre amb les 

qualitats necessàries de professionalitat i disciplina, educació i incorruptibilitat, i ajustarà la seva 
actuació a la més estricta imparcialitat, integritat i dignitat. Prestarà els seus serveis puntualment i 
amb diligència, seguint amb eficàcia les ordres rebudes; observarà les regles d’urbanitat i disciplina 

exigides en funció de la seva comesa, i demostrarà serenitat i fermesa en la pràctica dels serveis.  
 
Article 8  

 
No podrà abandonar el servei sota cap concepte llevat que sigui per causa greu de força major, 
situació que serà posada en coneixement del seu immediat superior.  

 
Article 9 
 

Es presentarà, en tot moment, perfectament net i polit, i amb la roba reglamentària ben neta i 
presentable.  
 

Article 10  
 
En tot moment el tracte del policia local serà un exemple d’educació i bones maneres.  

Saludarà totes les persones que es dirigeixin a ell demanant informació o ajut, o a les que es dirigeixi, 
i utilitzarà sempre el tracte de “vós” o “vostè”, fins i tot amb els coneguts, mentre estigui de servei. No 
alçarà mai la veu, ni en els casos d’incorrecció per part del ciutadà, i actuarà sempre amb la màxima 

professionalitat i bona educació.  
 
En els casos d’infracció, s’aplicaran les sancions establertes, sense que això signifiqui una pèrdua del 

seu control, i ho farà amb la màxima correcció. 
 
El personal s’ha d’abstenir d’actes que puguin menysprear la imatge del i el prestigi del cos. Totes les 

comunicacions de caràcter intern o extern s’han de fer en llengua catalana, sens perjudici del dret 
dels ciutadans a ser atesos en una llengua de les dues oficials a Catalunya.  
 

Article 11  
 



 

 

Els membres del cos de la Policia Local no podran acceptar donatius o retribucions pels serveis que 
prestin. S’hauran d’abstenir d’acceptar, sol·licitar o exigir un regal, préstec, ajornament de deute, favor 
o qualsevol altre avantatge per llur consideració d’agents de l’autoritat.  

 
Article 12  
 

Durant el servei, llevat que sigui per raó d’aquest o per causa justificada, s’abstindran d’entrar en 
espectacles públics, i no realitzaran cap tipus d’acció que suposi un deteriorament de la bona imatge 
de la Policia Local. 

 
Article 13  
 

Queda terminantment prohibit consumir qualsevol tipus de begudes alcohòliques i/o s ubstancies 
psicotròpiques durant hores de servei. El personal del cos que vagi uniformat a la via pública haurà de 
portar la gorra posada al cap. 

 
Article 14  
El personal es presentarà al servei net, correctament arreglat i amb els cabells nets i pentinats ; en cas 

de portar els cabells llargs s’hauran de portar recollits.  
 
Article 15 

 
No es podrà portar durant el servei elements decoratius corporals excessius o que cridin l’atenció.  
 

Article 16  
 
Els membres de la Policia Local saludaran correctament els seus superiors jeràrquics, membres de la 
corporació i autoritats en general, així com els ciutadans que se’ls adrecin, amb la punta de la mà 

dreta estesa tocant el mateix costat de la gorra.  
 
Donaran la novetat als seus superiors i a l’alcalde o càrrec en qui aquest delegui.  

 
Article 17  
 

Els membres de la Policia Local que posseeixin algun comandament tornaran la salutació als seus 
subordinats i s’hi dirigiran amb la màxima correcció.  
 

Article 18  
 
L’agent que trobi efectes perduts a la via pública els l liurarà a la prefectura del cos per dipositar-los 

fins que s’acrediti la propietat de l’objecte perdut.  
 
Article 19 

 
La Policia Local només podrà entrar i escorcollar un domicili en els casos permesos per la Constitució 
i de la manera que fixin les lleis. 

 
Serà causa legítima suficient per entrar en un domicili la necessitat d’evitar danys imminents i greus a 
les persones i a les coses, en supòsits de catàstrofe, calamitat, ruïna imminent o altres de necessitat 

extrema i urgent.  
 
En els casos previstos en aquest article es remetrà, sense dilació, l’acta o atestat que es redacti a 

l’autoritat judicial competent.  
 
Article 20 

 
Els agents de la Policia Local podran requerir, en l’exercici de les seves funcions d’indagació o 
prevenció, la identificació de les persones, i podran fer les comprovacions pertinents en la via pública 

o en el lloc on s’hagi fet el requeriment, sempre que el coneixement de la identitat de les persones 
sigui necessari per a les funcions de protecció de la seguretat pública.  
 

 Si no s’aconsegueix la identificació i aquesta és imprescindible per a les finalitats de l’apartat anterior, 
els agents, per impedir la comissió d’un delicte o falta, o a fi de sancionar una infracció, podran 
requerir els qui no puguin ser identificats perquè els acompanyin a les dependències policíaques més 



 

 

properes i que disposin dels mitjans adequats per realitzar les diligències d’identificació, a aquest únic 
efecte i pel temps imprescindible.  
 

En aquestes dependències, hi haurà un llibre registre en el qual es faran constar les diligències 
d’identificació efectuades, a més dels motius.  
 

Aquest llibre estarà permanentment a disposició de l’autoritat judicial i del ministeri fiscal. En els casos 
de resistència o negativa infundada a identificar-se o a portar a terme voluntàriament les 
comprovacions o pràctiques d’identificació, s’actuarà d’acord amb el que diu el Codi Penal i la Llei 

d’enjudiciament criminal.  
 
Article 21  

 
Els agents de la Policia Local podran fer, en tot cas, les comprovacions necessàries per impedir que 
en les vies, els llocs i els establiments públics es portin o utilitzin il·legalment armes, i procediran a 

ocupar-les. Podran procedir a l’ocupació temporal, fins i tot de les que es portin amb llicència o 
permís, i de qualsevol altre mitjà d’agressió, si es considera necessari, per tal de prevenir la comissió 
de qualsevol delicte, o quan existeixi perill per a la seguretat de les persones o de les coses.  

 
Article 22 
  

Els agents de la Policia Local podran limitar o restringir, pel temps imprescindible, la circulació o la 
permanència en llocs públics en supòsits d’alteració de l’ordre, la seguretat ciutadana o la convivència 
pacífica, quan això sigui necessari per al seu restabliment. Al mateix temps, podran ocupar 

preventivament els efectes o instruments susceptibles de ser utilitzats per a accions il·legals, als quals 
donaran el destí legal que hi escaigui. 
 Per al descobriment i detenció dels participants en un fet delictiu causant de greu alarma social i per 
a la recollida dels instruments, els efectes o les proves d’aquest, es podran establir controls en les 

vies, els llocs o els establiments públics, en la mesura indispensable a les finalitats d’aquest apartat. 
El resultat de la diligència es posarà immediatament en coneixement del ministeri fiscal. 
 

Article 23 
  
Quan els agents de la Policia Local detinguin alguna persona, la informaran dels seus drets i 

procediran a practicar diligències d’identificació, i no es podrà procedir a la recollida de 
manifestacions sense la presència d’advocat, bé nomenat pel detingut bé nomenat d’ofici, d’acord 
amb la normativa aplicable.  

 
Article 24  
 

Quan la Policia Local es faci càrrec d’un detingut el reconeixerà amb minuciositat, i li retindrà els 
objectes perillosos i les armes que porti, així com els objectes de valor, diners i altres efectes que es 
presumeixi que procedeixen de robatori.  

 
Article 25 
 

La conducció del detingut es farà amb la menor publicitat possible, i s’adoptaran tota classe de 
mesures i precaucions per evitar-ne la fugida quan es tracti d’individus perillosos; en lliurar el detingut 
s’exigirà l’oportú rebut i, en cas que se li hagin pres armes, diners etc., es farà constar així.  

 
3. Assistència a judicis o citacions judicials  
 

Article 26  
 
S’han de complir totes les citacions judicials relatives a intervencions en actes de servei rebudes pels 

agents, incloses les que coincideixin amb festa setmanal, vacances i baixes, indisposicions, 
excedències, jubilacions, suspensions de funcions o serveis especials. Un cop complida la citació es 
passarà justificant acreditatiu al comandament del cos.  

 
En cas de força major o causa que pugui justificar la seva absència a la citació es comunicarà al 
comandament de servei, amb temps suficient perquè es pugui comunicar al jutjat.  

 
Article 27  
 



 

 

Les manilles no es portaran visibles, sinó en la funda corresponent.  
 
 4. Drets, deures i incompatibilitats  

 
Article 28  
 

Els agents al servei de la Policia Local tindran tots els drets inherents a la seva condició de 
funcionaris de l’administració local. En especial, i ateses les peculiaritats de la seva funció, tindran, 
sempre que sigui possible, els següents drets:  

 
a) Rebre, en la mesura de les possibilitats de la corporació i d’acord amb la corresponent planificació, 
una formació i preparació professional permanent, així com especialització temàtica, si escau, que 

garanteixi el millor compliment de les seves funcions, com també un ensenyament apropiat en 
matèria de drets humans i llibertats públiques. 
 

 b) Estar tan ben dotats com sigui possible pel que fa als mitjans tècnics i operatius necessaris per al 
compliment de les seves funcions. 
  

c) Rebre una remuneració justa que tingui en compte el seu nivell de formació, el règim 
d’incompatibilitats, la mobilitat per raons de servei, la dedicació i el risc que comporta la seva missió, 
així com l’especificitat dels seus horaris de treball i l’estructura peculiar del cos.  

 
Article 29  
 

Pel que fa als seus drets sindicals, s’aplicarà la Llei 9/1987, de 12 de juny, dictada en compliment de 
la disposició addicional segona de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical. En cap 
cas podran exercir el dret de vaga, ni accions substitutives d’aquesta o concertades, amb la finalitat 
d’alterar el funcionament normal dels serveis. 

 
Article 30  
 

Sense perjudici de les obligacions que les disposicions legals i reglamentàries imposen als funcionaris 
públics i a les específiques dels cossos de les policies locals, contingudes en la Llei 16/1991, de 10 
de juliol, els agents de la Policia Local hauran de:  

 
a) Complir amb diligència les ordres i directrius dels seus superiors, i consultar si escau els dubtes 
que es presentin. 

 
b) Portar a terme amb diligència i eficàcia les tasques que els siguin encomanades.  
c) Actuar amb estricta subordinació respecte als seus superiors jeràrquics. 

 
d) Mostrar el degut respecte als seus superiors jeràrquics i altres autoritats.  
 

e) Prestar el màxim suport i ajut als companys o superiors, especialment en situacions de perill 
personal i que requereixin una actuació ineludible.  
 

f) Observar estricta puntualitat en l’assistència al servei. Caldrà comunicar amb antelació suficient la 
no assistència per causa justificada.  
 

g) Vestir uniforme complet i en bon estat. Durant el servei no podrà portar cap peça que no sigui de 
l’uniforme i s’haurà d’abstenir de l’ús de qualsevol part d’aquest fora de les hores de servei.  
 

Article 31 
 
Formar part de la Policia Local és causa d’incompatibilitat amb el desenvolupament de qualsevol altra 

activitat pública o privada, llevat de les exceptuades per la legislació sobre incompatibilitats.  
 
4.1. Atribucions i deures específics dels comandaments  

 
Article 32 
 

 Els agents de la Policia Local que ocupin algun tipus de comandament exerciran la seva autoritat en 
llur capacitat i competència professional en l’estricta i escrupolosa observança de les normes legals i 



 

 

les d’aquest Reglament (les quals interpretaran correctament i compliran i faran complir) i en la 
demostració dels seus dots d’organització i comandament.  
 

 
 
Article 33  

 
Els comandaments es faran apreciar i respectar pels subordinats, amb els quals, sens perjudici de la 
seva autoritat, procuraran mantenir unes bones relacions, un tracte afable i procuraran ser 

comprensius davant els seus problemes. Els estimularan en el compliment del seu deure, meditaran 
prèviament les ordres a transmetre, les quals procuraran que siguin compreses, i en vigilaran el 
compliment. 

 
Article 34  
 

Quan un agent amb comandament es dirigeixi al personal sota les seves ordres per corregir-lo o 
advertir-lo, ho farà amb mesura i sense faltar al respecte, però sempre amb l’autoritat necessària, 
d’acord amb els principis de disciplina i organització de la Policia Local.  

 
Article 35  
 

L’agent que tingui comandament serà responsable dels actes o omissions dels seus subordinats que  
hagi ordenat i siguin il·legals, sense perjudici de les responsabilitats en les quals pugui incórrer 
l’agent.  

 
Article 36  
 
Els comandaments faran visites d’inspecció periòdiques i constants als serveis prestats pels agents a 

les seves ordres, a l’efecte de constatar-ne la correcció en la prestació.  
 
Article 37  

Els comandaments vigilaran amb cura la uniformitat, el seu estat i la forma de prestar el servei dels 
seus subordinats, els corregiran d’acord amb la normativa present i donaran part als respectius 
superiors, si cal, de les deficiències observades. 

 
 4.2 Relacions entre els agents  
 

Article 38  
 
Les relacions entre els agents seran sempre respectuoses i cordials.  

 
Article 39 
 

Com a norma general, l’agent es dirigirà sempre al seu cap immediat, llevat de situacions urgents en 
les quals es podrà dirigir a qualsevol comandament intermedi o a la direcció del cos directament, i 
donarà compte del fet al seu comandament immediat verbalment o per escrit.  

 
CAPITOL III 
ESTRUCTURA, ORGANITZACIÓ I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 
Article 40 
 

Les actuacions i incidències del servei es posaran en coneixement dels superiors mitjançant els 
documents que fixi el cap del cos. Les comunicacions podran ser verbals o per escrit, ordinàries o 
extraordinàries. Les notificacions susceptibles de produir efectes judicials o disciplinaris seran sempre 

fetes per escrit. Les ordinàries seran les que es donin a la finalització del servei i les que notifiquin fets 
que no hagin de ser coneguts urgentment pels superiors. Les extraordinàries es faran verbalment i es 
confirmaran per escrit.  

 
Article 41 
 

Sota la superior autoritat de l’alcalde, o de la persona en qui delegui, el comandament immediat de la 
Policia Local correspondrà al cap del cos.  
 



 

 

Article 42  
 
La Policia Local s’integrarà en un cos únic, sens perjudici de l’organització interna que s’adopti 

reglamentàriament, que es regirà d’una planificació per objectius segons unes directrius.  
 
Article 43  

 
Els agents de la Policia Local s’enquadren jeràrquicament en les escales superior, execut iva, 
intermèdia i bàsica.  

 
Article 44  
 

Serà cap del cos el funcionari de la plantilla de major graduació, el qual tindrà la direcció única del 
servei. En cas d’igualtat, correspon a l’alcalde de fer el nomenament d’acord amb els principis 
d’objectivitat, de mèrit, de capacitat i d’igualtat d’oportunitats.  

 
L’alcalde designarà, entre els membres de major graduació, la persona o persones que han de 
substituir el cap del cos en els casos d’absència d’aquest, així com l’ordre d’aquesta substitució.  

 
Article 45 
 

L’àmbit d’actuació de la Policia Local estarà constituït pel territori del municipi de Breda. Només podrà 
actuar fora del seu àmbit territorial en situacions d’emergència i amb autorització prèvia de les 
autoritats competents, i s’haurà de donar compte d’aquestes actuacions a l’òrgan competent del 

Govern de la Generalitat de Catalunya.  
 
Article 46 
  

És competència del cap del cos:  
 
a) Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, i també les activitats administratives, per 

assegurar-ne l’eficàcia.  
 
b) Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes pertinents.  

 
c) Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir, rebudes de l’alcalde o del 
càrrec en qui aquest delegui.  

 
d) Informar l’alcalde, o el càrrec en qui aquest delegui, del funcionament del servei.  
 

e) Complir qualsevol altra funció que, dins l’àmbit de la seva funció, li pugui encomanar l’alcalde o 
càrrec en qui aquest delegui. 
 

Article 47  
 
Aquest reglament es complementarà amb les circulars, ordres i la resta de disposicions de caràcter 

general, d’obligat compliment, adreçades al personal del cos.  
 
Article 48  

 
A la policia local hi haurà una fitxa del personal del cos en la qual figurarà la informació següent:  
 

a) Nom i cognoms de l’agent.  
b) Número del DNI.  
c) Data i lloc de naixement.  

d) Domicili actual i del segon habitatge, si el té.  
e) Número d’identificació personal.  
f) Telèfons de localització. 

g) Data d’ingrés al cos i ascensos.  
h) Anotacions anuals sobre el tir i cartutxeria, així com les armes de què disposa. 
i) Cursos i activitats professionals realitzades. 

j) Sancions disciplinàries.  
k ) Felicitacions, premis i recompenses.  
l) Permisos de conduir i categoria dels permisos.  



 

 

m) Situacions especials.  
n) Baixes per malaltia, lesions i indisposicions. 
o) Permisos i vacances.  

p) Fotografia en color, actualitzada cada cinc anys.  
q) Talla per al vestuari, actualitzada cada cinc anys. 
 r) Titulacions acadèmiques, diplomes i certificats.  

s) Peces d’uniforme rebudes.  
t) Alternatives extraordinàries, si n’hi ha. 
 

Tota aquesta documentació i informació restarà a disposició del Servei de Personal de l’Ajuntament.  
 
La Prefectura del cos serà responsable de la confidencialitat i de l’ús que es faci d’aquesta informació.  

 
CAPITOL IV 
UNIFORMITAT, MATERIAL I ARMES 

 
Article 49  
 

És obligatori l’ús de l’uniforme en tots els actes del servei per a tots els components de la Policia 
Local. No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’alcalde pot autoritzar i en el seu cas el cap del 
cos, que determinats serveis es prestin sense l’uniforme reglamentari en els termes establerts per la 

legislació vigent.  
 
Article 50  

 
Les peces que constitueixin l’uniforme de la Policia Local estaran determinades pel que disposi la 
Legislació de la Generalitat de Catalunya sobre policies locals.  
 

Article 51 
 
L’Ajuntament atendrà la perfecta uniformitat de tots els integrants de la Policia Local, i substituirà les 

diferents peces d’acord amb la durada que es fixi. L’agent serà responsable de la custòdia i 
conservació dels uniformes.  
 

Si es produeix pèrdua o deteriorament prematur d’una peça, correspondrà a l’agent demostrar que no 
ha estat a causa de negligència en la seva cura. 
 

En tot cas la substituirà al seu càrrec, sempre que la pèrdua o el deteriorament no s’hagin produït en 
acte de servei. Les disposicions que afecten la uniformitat dels policies locals també s’aplicaran als 
funcionaris en pràctiques del mateix cos. 

 
Article 52 
 

El canvi d’uniformitat en les diferents estacions de l’any es portarà a terme en les dates que fixi el cap 
del cos.  
 

Article 53  
 
L’uniforme de gala es vestirà sempre que ho disposi l’alcalde o la persona en qui aquest delegui.  

 
Article 54  
 

Els material del que disposa la policia de Breda per l’ exercici de les  seves funcions és el següent: 
 
Armament Bàsic: 

 
- Una defensa reglamentària. 
- Una arma de foc reglamentària, en els termes exposats a l’ article 59 d’aquest Reglament.  

- Munició corresponent a l’arma de foc reglamentària.  
- Manilles 
- Aerosol de gas 

 
Material no consistent en armament: 
 



 

 

- Les corresponents uniformitats descrites als articles 49 i següents del present reglament.  
- Els vehicles de la policia local que, en cada moment, es mantinguin operatius per l’exercici de 

les funcions de policia local. 

- Altres elements que, per imperatiu de la normativa aplicable, hagin de ser adscrits als 
membres de la Policia local de Breda 

 

El material descrit s’entén sens perjudici dels bens immobles afectes al servei de policia local, 
consistents principalment en la comissaria de la Policia Local de Breda. 
 

El material, l’equip, els vehicles i els locals assignats hauran de ser mantinguts en perfecte estat de 
conservació, neteja i funcionament. 
 

Article 55  
 
En cas d’avaries, deterioraments i altres deficiències del material esmentat a l’article anterior, el cap 

del cos ordenarà la pràctica d’un informe per esbrinar els motius del fet i les responsabilitats que se 
n’hagin pogut derivar. 
 

Article 56  
 
El cap del cos ordenarà, amb la freqüència que consideri oportuna, les revistes nec essàries 

d’uniformitat i material per controlar-ne l’estat de conservació i manteniment.  
 
Article 57 

 
El personal que tingui assignat qualsevol tipus de vehicle haurà d’emplenar la documentació 
establerta pel cap del cos, a l’efecte de portar un rigorós control sobre l’estat, la situació, el servei i 
altres incidències del material esmentat.  

 
Article 58  
 

Queda absolutament prohibida la utilització de qualsevol material a càrrec de la Policia Local per a 
finalitats alienes al servei. 
 

Article 59  
 
Els policies locals portaran l’armament reglamentari que se’ls assigni. La concessió de guia d’armes 

s’adaptarà a la normativa en vigor.  
 
Tots els membres de la Policia Local de Breda han d’estar dotats d’una defensa de les 

característiques que en cada moment es determinin, que no han d’utilitzar mai de manera agressiva, 
sinó com a element de defensa. 
 

L’Ajuntament de Breda ha de proveir d’armament reglamentari a aquells membres de la Policia Local, 
funcionaris de carrera que reuneixin els requisits contemplats en el present Reglament, havent de 
facilitar a aquest personal els mitjans i la formació necessaris per tal de garantir el sentit de la 

responsabilitat i la correcta utilització de l’armament.  
 
L’agent de Policia Local de Breda que tingui assignada una arma, és responsable directe de l’ús i la 

conservació d’aquesta i ha de tenir sempre en compte els criteris de proporcionalitat, advertència 
prèvia, evitar els perill a terceres persones i també causar el menys dany possible.  
 

Les característiques de l’armament reglamentari de la Policia Local de Breda són les següents: tipus 
Pistola semiautomàtica del calibre 9 mm. Parabellum amb una longitud de canó entre 7 i 12,5 cm, tal 
com marca el Decret 219/1996 de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’armament de  les 

Policies Locals, en el Capítol 2, article 8, apartat 2. 
 
L’armament reglamentari, durant el servei, s’ha de dur totalment protegit de qualsevol intent de 

sostracció, si es considera necessari, s’adoptaran altres mesures de seguretat per tal d’evitar-ne la 
sostracció en casos de tumult. 
 

Mai no s’ha de realitzar actes d’ostentació ni demostració pública de l’armament si no és per causa de 
legítima utilització. 
 



 

 

Sempre que per circumstàncies de perill o necessitat legítima es faci ús de l’armament reglamentari, 
encara que només hagin estat per motius de prevenció, s’ha de donar compte en el corresponent 
informe de novetats, que s’ha de traslladar al cap del cos.  

 
Article 60 
 

Les armes de foc s’hauran de dipositar en els armers oportunament situats en el local del cos una 
vegada acabat el servei, i en queda absolutament prohibida la utilització quan no s’estigui de servei, i 
també dipositar-les o emportar-se-les al domicili dels agents.  

 
Article 61  
 

Els policies locals efectuaran pràctiques regulars de t ir, en els llocs establerts convenientment a 
aquest efecte, amb la periodicitat que el cap del cos estableixi, que en tots els casos haurà de ser, 
almenys, un cop a l’any.  

 
Article 62  
 

El cap del cos dictarà les ordres oportunes a l’efecte de desenvolupar les previsions d’aquest capítol.  
 
CAPITOL V 

JORNADA I RÈGIM DE TREBALL 
 
Article 63  

 
El servei de la Policia Local es prestarà durant les 24 hores del dia, s’establiran els torns escaients 
amb aquesta finalitat que podran ser en horari continuat de matí, tarda i nit, o de matí i tarda, en 
horari fraccionat, destinant-se a cada torn, el personal necessari.  

 
Article 64  
 

S’establirà un règim horari específic pel que fa a la jornada de treball, el qual es fixarà anualment 
d’acord amb la legislació vigent i les necessitats de la corporació, ateses les especials circumstàncies 
del cos i l’especificitat del servei que presta. Per mitjà d’una norma de règim interior, s’establirà el 

sistema de festes de la Policia Local.  
 
Article 65  

 
Si a algú dels torns no es poguessin cobrir tots els serveis per baixes, indisposicions, falta de 
personal o qualsevol altra causa, es cobrirà amb el personal d’altres torns, segons el cas i de manera 

rotativa.  
 
Article 66  

 
El cap del cos pot disposar el trasllat obligat d’un torn a un altre, mitjançant una resolució motivada en 
els següents casos:  

 
a) Si en aplicació dels principis de distribució d’efectius en els diferents torns, considera que els 
serveis a cobrir no es prestarà amb el nivell d’especialitat i qualitat que puguin requerir els serveis a 

realitzar.  
b) Per manca de personal en algun torn motivat per baixes, indisposicions, etc. En tots aquests casos, 
el cap del cos donarà audiència als interessats. 

 
Article 67 
 

Per a la realització d’aquells serveis extraordinaris que per la seva envergadura no es puguin cobrir 
amb el personal del servei ordinari, la Prefectura actuarà segons les següents normes:  
 

a) En primer lloc, s’exposarà en el taulell d’anuncis del cos una sol·licitud de voluntaris per a la 
realització d’aquests serveis. 
 

b) Si no hi ha suficients voluntaris, la Prefectura nomenarà la resta del persona necessari per 
completar el servei mitjançant una llista general de personal i de forma rotatòria.  
 



 

 

c) Les hores realitzades en serveis extraordinaris fora de la jornada de treball habitual es compensarà 
d’acord al que estableixi el pacte de condicions laborals.  
 

Article 68  
 
En tots els casos d’emergència i en general en aquells en què les necessitats ho requereixin, tot el 

personal resta obligat a la prestació del servei permanent fins que cessin els motius determinats de 
l’emergència o necessitat. En cas de situacions d’emergència greu, tot el personal del cos lliure de 
servei s’ha de posar en contacte amb els seus comandaments, per si fos necessària la seva 

presència.  
 
Article 69  

 
Si per indisposició o baixa no es pot acudir al treball, s’ha de comunicar al comandament de servei 
amb el temps suficient al seu inici, perquè es pugui cobrir els serveis mínims.  

 
Article 70  
 

Tota indisposició que no causi baixa medica requerirà el corresponent justificant mèdic.  
 
Article 71  

 
Els comunicats de baixa per malaltia, tant si ha estat precedit per una indisposició com si no, s’ha de 
remetre durant les 72 hores següents, a les dependències policials. Posteriorment i cada setmana 

s’haurà de remetre el part de comunicació de la baixa.  
 
Article 72 
 

La informació als mitjans de comunicació sobre actuacions de la Policia Local s’ha de canalitzar 
mitjançant la Prefectura, abstenint-se els agents de facilitar qualsevol informació. 
 

CAPITOL VI 
DE LA SEGONA ACTIVITAT 
 

Article 73 
 
La segona activitat és un canvi de la situació funcional dels components de la Policia Local, per la 

qual passen a prestar serveis sedentaris o secundaris amb la doble finalitat d’assumir altres funcions 
policíaques dins l’organització del mateix cos o de desenvolupar serveis no policials en altres àrees 
de l’Ajuntament de Breda i, per tant, no dependents de l’estructura del cos de la Policia Local.  

 
Article 74  
 

Els policies locals que segons dictamen mèdic o per raó de l’edat, que en cap cas pot ser inferior a 
cinquanta–set anys, tenen disminuïda llur capacitat per a complir el servei ordinari passen a la 
situació de segona activitat. 

 
Article 75  
 

El temps transcorregut en la situació de segona activitat serà computable a efectes de 
perfeccionament de triennis i de drets passius. 
 

Article 76  
 
El tribunal mèdic encarregat de valorar les situacions psicofísiques del personal afectat es constituirà 

d’acord amb el que diu l’article 44 de la Llei de les policies locals. El procediment per a la formulació 
del corresponent dictamen i els casos de recusació seran els fixats pel mateix article 44.  
 

Article 77  
 
Quan s’hagi passat a la segona activitat per incapacitat física o psíquica, el tribunal mèdic 

corresponent podrà dictaminar el reingrés a la plantilla de primera activitat d’aquells agents que hagin 
demostrat davant del tribunal la seva recuperació total. Aquesta nova revisió podrà ser sol·licitada pel 



 

 

mateix interessat o per l’Ajuntament de Breda, una vegada transcorregut un any, com a mínim, des 
del pas a la segona activitat o des de l’última revisió, si escau.  
 

Article 78 
 
El pas a la situació de segona activitat serà definitiu tret del que diu l’article anterior.  

 
Article 79  
 

Els policies locals que passin a desenvolupar la segona activitat dins el mateix cos conservaran la 
categoria que tinguin en el moment del pas, així com llur condició d’agents de l’autoritat.  
 

 Els policies locals que passin a ocupar llocs de treball fora del cos perdran la condició d’agents de 
l’autoritat.  
 

El canvi de lloc de treball no representarà cap disminució de les retribucions bàsiques ni del grau 
personal dels afectats. Pel que fa al complement específic, percebran el fixat per als nous llocs de 
treball que passin a ocupar. 

 
Article 80 
 

Els components de la plantilla de segona activitat no podran participar en els processos d’ascens que 
s’efectuïn per promoció interna per a l’accés a categories professionals superiors dins el propi cos, 
sense perjudici de llurs possibilitats de participació en qualsevol altre procediment de promoció 

interna o professional. 
 
Article 81 
 

Al personal en règim de segona activitat li serà aplicable el règim disciplinari previst per als membres 
del cos de la Policia Local sempre que cobreixin vacants d’aquestes característiques dins el mateix 
cos. En cas d’ocupar llocs de treball en altres serveis corporatius, es regiran pel règim disciplinari 

ordinari aplicable als funcionaris locals.  
 
Article 82 

 Els policies locals que, en règim de segona activitat, ocupin llocs de treball en el mateix cos no 
produiran vacants en la corresponent plantilla, excepte en els casos que això suposi, per a la Policia 
Local, haver d’assumir la cobertura de serveis de nova creació.  

 
Article 83 
 

Als policies locals en segona activitat se’ls lliurarà un document acreditatiu, a l’efecte de garantir que 
no puguin ser destinats a prestar altres serveis que els establerts en aquest capítol.  
 

Article 84  
 
Al principi de cada any el cap del cos presentarà al Departament de Personal la relació dels membres 

que han de passar a la segona activitat a causa de la seva situació personal, i indicarà el tipus de 
servei que, en la seva opinió, han de continuar prestant. L’alcalde, o càrrec en qui delegui, adoptarà 
les resolucions adients per formalitzar l’adscripció al nou lloc a ocupar.  

 
CAPITOL VII 
RÈGIM I PROCEDIMENT DISCIPLINARI 

 
Article 85 
 

Els membres de la Policia Local estaran sotmesos al règim disciplinari previst per la Llei 16/1991, de 
10 de juliol, sens perjudici de la responsabilitat civil o criminal en la qual puguin incórrer.  
 

Article 86  
 
Les faltes comeses pels policies locals en l’exercici de llurs funcions poden ésser molt greus, greus i 

lleus. El catàleg de les mateixes i el procediment disciplinari està contemplat en el Títol VII, Capítol I i 
II de la Llei de les Policies Locals, 16/1991, de 10 de juliol. Sense perjudici d’això, aquest reglament 
estableix la següent regulació: 



 

 

 
Article 87 
 

Són faltes molt greus:  
 
a) L’ incompliment del deure de fidelitat a la Constitució i a l’Estatut de Catalunya en l’exercici de les 

funcions.  
 
b). Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de 

naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.   
 
c) L’obstaculització de l’exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.  

 
d) La inflicció de tortures, maltractaments o penes cruels, inhumanes o degradants, la instigació a 
cometre aquests actes o el fet de tolerar-los o col·laborar-hi, i també qualsevol actuació abusiva, 

arbitrària o discriminatòria que impliqui violència física o moral.  
 
e) Qualsevol conducta o actuació constitutiva de delicte dolós.  

  
f) Qualsevol acte de prevaricació o suborn i el fet de no evitar-lo o no denunciar-lo.  
 

g) L’abandonament del servei.  
 
h) La insubordinació individual o col·lectiva envers les autoritats o comandaments de qui es depèn, i 

la desobediència a les instruccions legítimes donades per aquests.  
 
i) La denegació d’auxili i la manca d’intervenció urgent en qualsevol fet en el qual l’actuació sigui 
obligada o convenient.  

 
j) La pèrdua de les armes i el fet de permetre’n la sostracció per negligència inexcusable.  
 

k) La participació en vagues, en accions substitutives d’aquestes o en actuacions concertades amb la 
finalitat d’alterar, o que alterin, el normal funcionament dels serveis.  
l) La publicació o utilització indeguda de secrets declarats oficials per llei o qualificats com a tal, i la 

violació del secret professional. 
 
m) La manca notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques 

encomanades. 
 
n) L’ incompliment de les normes sobre incompatibilitats.  

 
o) El fet de causar, per negligència o mala fe, danys molt greus al patrimoni i els béns de la 
corporació o dels ciutadans. 

  
p) L’ocultació o l’alteració d’una prova amb la finalitat de perjudicar o d’ajudar l’encausat.  
 

q) La falsificació, la sostracció, la simulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia 
pròpia o de qualsevol altre funcionari. 
  

r) El fet d’embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes 
durant el servei o habitualment i el fet de negar-se, en situació d’anormalitat física o psíquica evident, 
a les comprovacions tècniques pertinents. 

 
s) La conculcació dels drets dels detinguts o els presos custodiats i el fet de subministrar-los drogues 
tòxiques, estupefaents, substàncies psicòtropes o begudes alcohòliques.  

 
t) L’exhibició de l’arma reglamentària o dels distintius del càrrec sense cap causa que ho jus tifiqui i el 
fet de fer-ne un mal ús. 

 
u) La reincidència en la comissió de faltes greus.  
 

w) La manca de col·laboració manifesta amb els altres membres de les forces i cossos de seguretat 
en aquells casos en els quals s’hagi de prestar, d’acord amb la legislació vigent.  
 



 

 

Article 88  
 
Són faltes greus:  

 
a) La desobediència als superiors en l’exercici de les funcions i l’ incompliment de les ordres rebudes.  
 

b) Les faltes de respecte o consideració greus i manifestes envers els superiors, els companys, e ls 
subordinats o els ciutadans.  
 

c) Els actes i les conductes que atemptin contra el decòrum i la dignitat dels funcionaris, contra la 
imatge del cos i contra el prestigi i la consideració deguda a la corporació i als ciutadans.  
 

 d) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus al patrimoni i els béns de la corporació 
o dels ciutadans. 
  

e) El fet d’originar enfrontaments en el servei, o en el lloc de treball, i el fet de prendre-hi part.  
 
f) L’ incompliment de l’obligació de donar compte als superiors dels assumptes que aquests hagin de 

conèixer.  
 
g) L’ incompliment del deure de reserva professional pel que fa als assumptes coneguts per raó de 

l’exercici de les funcions.  
 
h) La intervenció en un procediment administratiu si hi ha establerts legalment motius d’abstenció.  

 
i) L’actuació amb abús d’atribucions en perjudici dels ciutadans, si no constitueix una falta molt greu.  
 
j) El consum de begudes alcohòliques durant el servei i el fet de negar-se a les comprovacions 

tècniques pertinents. 
 
k) La pèrdua de les credencials i el fet de permetre’n la sostracció per negligència inexcusable.  

 
l) La manca d’assistència al servei sense causa justificada.  
 

m) La reincidència en la comissió de faltes lleus.  
 
n) La pèrdua de les armes i el fet de permetre’n la sostracció per negligència simple.  

 
o) L’ incompliment, per negligència greu, dels deures derivats de la pròpia funció.  
 

 
Article 89  
 

Són faltes lleus: 
a) La incorrecció envers els superiors, els companys, els subordinats o els ciutadans. 
 

b) El retard, la negligència i la descurança en el compliment de les funcions o de les ordres rebudes.  
 
c) La descurança en la presentació personal.  

 
d) La descurança en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no 
produeix perjudicis greus.  

 
e) L’ incompliment de la jornada de treball sense causa justificada.  
 

f) La sol·licitud o la consecució de permuta de destinació o de canvi de serveis amb afany de lucre o 
amb falsedat de les condicions per tramitar-la. 
 

g) El fet de prescindir del conducte reglamentari o jeràrquic establert, en formular qualsevol sol·licitud, 
reclamació o observació, excepte en cas d’urgència o d’impossibilitat física.  
 

 h) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes, sense causa justificada. 
 
Article 90  



 

 

 
El caràcter molt greu, greu o lleu de les sancions es fixarà segons els següents criteris, valorats 
conjuntament:  

 
a) Intencionalitat. 
  

b) La pertorbació que puguin produir en el funcionament normal de l’administració i dels serveis 
policials. 
 

c) Els danys i perjudicis produïts a l’administració o als administrats.  
 
d) La reincidència en la comissió de faltes.  

 
e) El grau de participació en la comissió o l’omissió.  
 

f) En general, la seva transcendència per a la seguretat ciutadana.   
 
Article 91 

 
 Incorreran en la mateixa responsabilitat que els autors els policies locals que n’indueixin d’altres a fer 
actes o tenir conductes constitutives de falta disciplinària, i els comandaments que les tolerin.  

 
Al mateix temps, incorreran en una falta d’un grau inferior els policies locals que encobreixin la 
comissió de faltes molt greus i greus consumades.  

 
Article 92  
 
Per raó de les faltes a les quals fan referència els articles anteriors, s’imposaran les següents 

sancions:  
 
1. Per faltes molt greus: 

 
a) Separació del servei.  
 

b) Suspensió de funcions per més d’un any i menys de sis, amb pèrdua de les retribucions.  
 
2. Per faltes greus: 

  
a) Suspensió de funcions per més de quinze dies i menys d’un any, amb pèrdua de les retribucions.  
 

b) El trasllat a un altre lloc de treball.  
 
3. Per faltes lleus:  

 
a) Suspensió de funcions, per un període d’un a quinze dies, amb pèrdua de les retribucions.  
 

b) El trasllat a un altre lloc de treball.  
 
c) La deducció proporcional de les retribucions, en el cas de les faltes de puntualitat i d’assistència 

lleus. 
  
d) L’amonestació.  

 
Article 93  
 

No es podran imposar sancions per faltes greus o molt greus sinó en virtut d’expedient instruït a 
aquest efecte; la tramitació de l’expedient serà sumària i ràpida, però en cap cas no es podrà causar 
indefensió. 

 
Les faltes lleus seran sancionades sense cap altre tràmit que el d’audiència a l’interessat.  
 

Article 94  
 



 

 

Correspon a l’alcalde, o a la persona en qui aquest delegui, la incoació de l’expedient disciplinari i el 
nomenament de l’instructor i, si escau, del secretari.  
 

Article 95  
 
La imposició de les sancions per faltes molt greus correspon a l’alcalde, excepte en el cas de la 

separació del servei, que és competència del Ple de la corporació. La imposició de les sancions per 
faltes greus i lleus correspon també a l’alcalde, o a la persona en qui aquest delegui.  
 

Article 96  
 
A l’inici d’un procediment judicial o disciplinari instruït als policies locals, o durant aquest, l’òrgan 

competent per incoar-lo en via administrativa pot acordar, com a mesures preventives, la suspensió 
provisional, el trasllat o l’adscripció a un lloc de treball intern, sense uniforme, sense arma ni 
credencial, del policia expedientat o processat. La resolució en la qual s’acordi la  imposició o la 

pròrroga de les mesures preventives ha de ser motivada.  
 
Article 97  

 
La suspensió provisional només es pot acordar inicialment per un termini d’un mes, acabat el qual es 
pot prorrogar per un altre mes, i així successivament fins a un termini màxim de sis mesos, llevat que 

l’expedient, per causa imputable a l’expedientat, duri més de sis mesos i fins que no es dicti una 
resolució definitiva com a conseqüència d’un procediment judicial penal.  
La suspensió provisional comporta, mentre dura, la pèrdua de les retribucions corresponents al 

complement específic i a les gratificacions per serveis extraordinaris.  
 
El temps de suspensió provisional es computa a l’efecte del compliment, si escau, de la sanció de 
suspensió de funcions. La durada del trasllat preventiu del policia expedientat no pot excedir la 

durada de l’expedient disciplinari.  
 
Article 98 

 
 La suspensió de funcions, ja sigui com a sanció, ja sigui com a mesura preventiva, a més de la 
privació temporal de l’exercici de les funcions, comporta la retirada temporal de l’arma i de la 

credencial reglamentàries, la prohibició de l’ús de l’uniforme, si escau, i la prohibició d’entrar a les 
dependències de la Policia Local sense autorització.  
 

Article 99  
 
La iniciació de procediment penal contra membres de la Policia Local no impedirà la incoació i 

tramitació d’expedients disciplinaris pels mateixos fets. Malgrat això, la resolució definitiva de 
l’expedient només podrà produir-se quan la sentència recaiguda en l’àmbit penal sigui ferma, i la 
declaració de fets provats vincularà l’administració.  

 
Article 100 
 

Els membres de la Policia Local que es trobin en situació diferent de la de servei actiu podran incórrer 
en responsabilitat disciplinària per a les faltes previstes en aquest Reglament i  les de la normativa 
general aplicable que puguin cometre dins de la seva peculiar situació. La sanció serà efectiva quan 

el canvi de situació ho permeti, llevat que hagi transcorregut el termini de prescripció.  
 
Article 101  

 
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greu al cap de 2 anys i les lleus al cap 
de 6 mesos. 

 
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de 3 anys, les imposades per faltes 
greus, al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d’un any  

 
Article 102 
 Les sancions disciplinàries s’anotaran en els respectius expedients personals amb indicació de les 

faltes que les hagin motivat 
 
CAPITOL VIII 



 

 

INGRÉS EN EL COS I RÈGIM DE MOBILITAT I ASCENSOS 
 
Article 103 

 
L’ ingrés com a agent de la Policia Local s’efectuarà per oposició o per concurs oposició lliure 
convocat a aquest efecte, i els aspirants hauran de tenir els requisits establerts en les bases de la 

convocatòria. 
 
Article 104  

 
Per ingressar com a agent, serà necessari superar les proves selectives que es determinin, valorades 
pels tribunals constituïts a aquests efectes; serà necessari incloure en l’oposició, com a mínim, proves 

culturals, físiques, mèdiques, psicotècniques i de coneixement suficient del nivell de llengua catalana 
requerit. Serà requisit indispensable superar, en la fase d’oposició, un curs selectiu a l’ Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya , del qual queden exempts els aspirants que en la fase d’admissió 

aportin un diploma acreditatiu d’haver superat el curs bàsic de l’escola esmentada.  
 
Article 105 

 
L’accés a les categories de caporal, de sergent i de sotsinspector es farà per promoció interna, 
mitjançant concurs oposició, entre els membres del cos que tinguin un mínim de dos anys d’antiguitat 

en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació adequada i que hagin 
superat, o superin, en el procés de selecció, el curs específic impartit per l’ Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. També podran ser obertes a altres cossos de la polic ia local quan així ho 

determini l’Ajuntament.  
 
Article 106  
 

L’accés a les diferents categories de les escales executiva i superior, en el seu cas, es farà per 
concurs oposició lliure. Es podrà reservar fins a un 50% de les places de cada convocatòria per a la 
promoció interna dels membres del cos de l’ Ajuntament convocant que tinguin un mínim de dos anys 

d’antiguitat en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació adequada i que 
hagin superat, o superin, en el procés de selecc ió, el curs específic impartit per l’ Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. No obstant el que disposat en aquest Reglament, l’ ingrés, la mobilitat i el 

sistema d’ascensos estarà regulat per la Llei de policies locals 16/91, i el Decret 233/2002.  
 
Article 107 

 
Dins del servei de la Policia Local, la mobilitat a la qual poden estar sotmesos els seus agents pot ser 
horitzontal o vertical.  

 
Article 108  
 

Respecte a la provisió de llocs de treball, a la mobilitat i als ascensos de la policia local, serà  d’ 
aplicació el que a l’efecte s’estableixi al Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Text Refós de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic, al Decret Legislatiu 1/1997, de 31 

d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, al Decret 233/2002, de 25 de 

setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals i a la 
restant normativa que resulti d’aplicació. 
  

 
CAPÍTOL IX  
RECOMPENSES I DISTINCIONS 

 
 
Article 109 

 
Els membres del cos de la Policia Local de Breda podran rebre recompenses i distincions quan es 
distingeixin per la seva actuació meritòria, dedicació, permanència i exemplaritat. Aquests premis 

poden ser:  
 



 

 

a) Felicitació per escrit pels serveis prestats: serà personal i podrà ser emesa per l’Alcalde o regidor 
de Governació, a proposta del Cap de la Policia Local o de ciutadans que ho expressin per escrit. Es 
farà constar a l’expedient personal de l’agent premiat/da i tindrà la valoració corresponent com a 

mèrits a qualsevol prova de promoció interna. 
 
b) Condecoracions: seran atorgades pel Ple de l’Ajuntament de Breda i podran ser d’argent i d’or. Hi 

ha tres categories i el disseny de les medalles serà el mateix per a cadascuna, però –depenent del 
tipus- aquesta anirà penjada d’una cinta de diferent color, que es regirà pels següents criteris:  
 

1) Medalla d’argent (blau): per 10 anys de servei a la Policia Local i/o mèrits.  
2) Medalla d’or (blau): per 15 anys de servei a la Policia Local i/o mèrits.  
3) Medalla d’or (vermella): per 20 anys de servei a la Policia Local i/o sofriment. 

 
En qualsevol cas, és imprescindible haver prestat serveis a la Policia Local de Breda durant un mínim 
de 10 anys.  

 
Aquestes medalles també es podran atorgar per serveis especials o de notòria rellevància, a proposta 
directa de l’Alcalde o regidor delegat, del Cap de la Policia Local i particular una vegada discutida per 

la Comissió Informativa oportuna. 
 
La medalla de col·laboració s’atorgarà a qui –sense pertànyer a aquest cos de la Policia Local- s’hagi 

distingit notablement per llur actuació a favor dels serveis encomanats a aquest cos. Aquesta serà 
d’argent (blau).  
 

Aquestes condecoracions no comporten una compensació econòmica.  
 
El titular de les medalles se les podrà col·locar al costat dret de l’uniforme reglamentari en tots aquells 
actes oficials que la Prefectura de Policia autoritzi.  

 
Qualsevol tipus de medalla o felicitació de serveis que es concedeixi serà anotada a l’expedient 
personal del condecorat i es considerarà com a mèrit especial, que es reflectirà en el barem de 

concursos o oposicions que convoqui la corporació municipal.  
 
El lliurament de condecoracions es farà al Ple municipal següent al del seu atorgament, o bé en un 

acte que expressament disposi l’Alcaldia. 
 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 
 

PRIMERA 
L’alcaldia regularà la utilització d’armes per part dels policies locals en segona activitat dins el mateix 
cos, a reserva de la reglamentació que pugui fer la Generalitat de Catalunya, segons preveu l’article 

18 de la Llei 16/91 de les policies locals.  
 
SEGONA 

 
 El cos de vigilants de Breda que segons la disposició addicional tercera de la Llei 16/91, de 10 de 
juliol, de les Policies Locals, tindrà la consideració a extingir podrà prestar dins de les seves 

competències funcions auxiliars a la Policia Local de Breda, segons determini el cap d’aquest cos 
amb la conformitat de l’Alcalde, o del que aquest delegui; Orgànicament en dependrà de l’Alcaldia i 
funcionalment del cap del cos de la Policia Local.  

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 

 
El Sr. Aleix Reche,  portaveu de CUP-Amunt,  pregunta com està el projecte de la nova comissaria.  
 

L’Alcalde respon que el projecte s’ha de finançar pel PUOSC i d’acord amb la planificació feta, s’ha 
d’executar l’any 2022.  Per tant, el pressupost de l’any 2022 s’ha de preveure la part ida per poder 
contractar l’obra.  

 
El Sr. Toni Marin, portaveu de PSC-CP,  pregunta si en la redacció del reglament hi ha intervingut els 
representants dels treballadors i els guàrdies municipals.  



 

 

 
L’Alcalde respon que hi ha participat el Cap del servei dels guàrdies municipals, però no els 
representants dels treballadors, perquè en el fons el text és molt semblant a la resta de reglaments 

que tenen els Ajuntaments del nostre entorn.  Comparteix més del vuitanta per cent del seu contingut 
perquè segueix un mateix model estàndard.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda pregunta si tots els guàrdies municipals que 
actualment estan en plantilla volen participar en el procediment de selecció de policies.   
 

L’Alcalde respon que s’han presentat quatre agents de l’actual plantilla, però el procediment encara 
està obert, fins el 17 de juny hi haurà temps per presentar-s’hi, i per tant aquesta dada no és definitiva 
atès que la resta encara s’hi podrien acabar presentant.  

 
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, Jose 

Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Aleix Reche Martí) i 2 abstencions (Judit Cortada 
Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 

13.0.- Aprovar inicialment una modificació del Reglament regulador del Consell Municipal del 
Patrimoni Arquitectònic 
 

Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada en data 18 de juliol de 2016, va 

aprovar el Reglament regulador del funcionament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic.  
 
L’Article 3 del Reglament n’estableix la composició i literalment diu:  
 

Article 3. Composició 
1) Són membres del Consell, amb veu i vot: 

 L’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament de Breda o el regidor o regidora en qui 

delegui, que n’exercirà la presidència. 

 El Regidor o Regidora competent en matèria de Patrimoni Arquitectònic, que 
n’exercirà la vicepresidència. 

 Un representant de cada grup polític de la Corporació. 

 El director o directora del Museu Municipal Josep Aragay. 

 Un representant del Consell Parroquial del Monestir de Sant Salvador de Breda.  

 Un historiador local. 

 Un arquitecte del municipi. 

 De dues a cinc veïns del municipi de capacitat reconeguda, amb notòria vinculació o 
interès legítim amb el Patrimoni Arquitectònic.  

 

A excepció de l’alcalde i el regidor de Patrimoni Arquitectònic, la resta de membres han de ser 
nomenats pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Alcalde o Alcaldessa, prèvia consulta als grups 
municipals. 

 
2) És membre del Consell, amb veu i sense vot, el tècnic o tècnica responsable en matèria de 

Patrimoni Arquitectònic, que n’exercirà les funcions de secretaria i donarà suport als grups de 

treball. 
 

3) Els membres consistorials (president/a, vicepresident/a, vocals representants dels grups 

polítics amb representants al Ple municipal, director/a del Museu Municipal Josep Aragay i 
tècnic/a municipal) perden la seva condició de membres del Consell quan deixen el càrrec a 
la corporació i ocupen el seu lloc les persones que els substitueixin. 

 
4) Els altres membres es renoven amb la constitució d’un nou consistori, després de les 

eleccions municipals, i poden ser reelegits en el càrrec. Poden ser donats de baixa a petició 

pròpia, així com per decisió del Consell o el Ple de l’Ajuntament per motius raonats.  
 

5) El càrrec de membre del Consell no és remunerat. 

 
En la última sessió del Consell es va acordar que, tal i com es va establir en el Ple del Cartipàs 
celebrat el 26 de juny de 2019, els suplents dels representants de cada grup polític de la corporació 

podrien ser persones vinculades al grup polític, tot i no ser regidors/es.  



 

 

 
Legislació aplicable 
 

Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Breda 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local 

de Catalunya 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques  
Articles del 127 al 133 de la 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 inicialment la modificació de l’article 3. Composició del Reglament regulador del 

funcionament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic, proposant com a nou redactat el 
següent: 
 

Article 3. Composició 
1) Són membres del Consell, amb veu i vot: 

 L’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament de Breda o el regidor o regidora en qui 
delegui, que n’exercirà la presidència. 

 El Regidor o Regidora competent en matèria de Patrimoni Arquitectònic, que 
n’exercirà la vicepresidència. 

 Un representant de cada grup polític de la corporació. 

 El director o directora del Museu Municipal Josep Aragay. 

 Un representant del Consell Parroquial del Monestir de Sant Salvador de Breda.  

 Un historiador local. 

 Un arquitecte del municipi. 

 De dues a cinc veïns del municipi de capacitat reconeguda, amb notòria vinculació o 

interès legítim amb el Patrimoni Arquitectònic.  
 
A excepció de l’alcalde i el regidor de Patrimoni Arquitectònic, la resta de membres han de ser 

nomenats pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Alcalde o Alcaldessa, prèvia consulta als grups 
municipals. 
 

2) És membre del Consell, amb veu i sense vot, el tècnic o tècnica responsable en matèria de 
Patrimoni Arquitectònic, que n’exercirà les funcions de secretaria i donarà suport als grups de 
treball. 

 
3) Els membres consistorials (president/a, vicepresident/a, vocals representants de cada grup 

polític de la corporació, director/a del Museu Municipal Josep Aragay i tècnic/a municipal) 

perden la seva condició de membres del Consell quan deixen el càrrec a la corporació i 
ocupen el seu lloc les persones que els substitueixin.  

 

4) Els altres membres es renoven automàticament amb la constitució d’un nou consistori, 
després de les eleccions municipals. Poden ser donats de baixa a petició pròpia, així com per 
decisió del Consell o el Ple de l’Ajuntament per motius raonats.  

 
5) El càrrec de membre del Consell no és remunerat. 

 

6) Juntament amb la designació dels vocals de cada grup polític de la corporació també es 
podran nomenar suplents dels mateixos. En casos d’absència o de malaltia i, en general, 
quan concorri alguna causa justificada, els vocals seran substituïts pels seus suplents. 

Poden nomenar-se com a suplents persones que, essent representants del grup polític, no 
formin part del Ple de la corporació. 

 

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al DOGC, per 
referència, i al tauler d’anuncis físic i electrònic de la Corporació durant trenta dies hàbils, dins dels 
quals les persones interessades 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 del Reglament, 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 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.  

 
Tercer.- 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 de CUP-Amunt,  agraeix a l’Alcalde que permetés que un representant 
de la CUP assistís a l’última reunió.   
 

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, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit  Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 

Antonio Marín Acuña) 
 
14.0.- Aprovar l’inici de l’expedient del procés de licitació del contracte de la gestió del servei 

del taller d’activitats recreatives d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a Breda  
 
Antecedents 
 

L’ajuntament de Breda té la necessitat de contractar la concessió del servei d’activitats recreatives, 
d’estimulació cognitiva i animació sociocultural per la gent gran, en els termes de l’article 28 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
El servei descrit resta regulat al Reglament del Servei Públic Municipal de la Plataforma de Serveis 
Rurals Polivalents de Breda (BOP de la Província de Girona núm. 4979).  

 
Es proposa licitar el servei preveient un contracte de durada de 3 anys més dos anys de pròrroga 
opcionals per part de l’Ajuntament, configurant un valor estimat de 266.000 euros (IVA exclòs). 

L’aportació anual que realitzarà l’Ajuntament al concessionari per equilibrar els costos d’explotació, no 
està subjecte a IVA y aquesta ascendeix a 18.000 euros. 
 

El contracte té la qualificació de concessió de serveis i la seva forma d’adjudicació serà el 
procediment obert amb tramitació ordinària, mitjançant el qual tot empresari interessat podrà 
presentar una proposició, quedant així exclosa tota negociació dels termes del contracte.  

 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa 
s’atendrà a varis criteris d’adjudicació. 

 
L’expedient ha estat informat per part del secretari-interventor interí mitjançant fiscalització prèvia amb 
conformitat. 

 
Legislació aplicable 
 

Els articles del 19 al 22 de la Secció 2a Contractes subjectes a una regulació harmonitzada, 63, 99 a 
102, 116, 117, 119.2.b), 122, 124, 131, 156.3.b), 159 i 317 i les Disposicions Addicionals Segona, 
Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 

es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
 

El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret  
817/2009, de 8 de maig). 

 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 



 

 

 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administrac ions Públiques. 
 

Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS). 
 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei de d’activitats recreatives, 
d’estimulació cognitiva i animació sociocultural per la gent gran, mitjançant procediment obert ordinari, 
la oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, i convocar la seva 

licitació. 
 
Segon.- Aprovar els següents documents: 

 
- Estudi sobre la viabilitat econòmica i financera de la concessió del servei.  
- Plec de Clàusules Administratives del contracte de concessió del servei d’activitats 

recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural per la gent gran.  
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del contracte de concessió del servei d’activitats 

recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural per la gent gran.  
 
Tercer.- Publicar al Perfil del contractant de l’ Ajuntament de Breda l’anunci de licitació i els Plecs que 

han de regir el procediment de licitació, perquè durant el termini de vint -i-sis (26) dies naturals, des de 
l’ endemà de l’última publicació, puguin presentar les proposicions que estimin pertinents 
 

Quart.- Aprovar l’expedient de despesa de caràcter plurianual de les següents anualitats i imports 
màxims: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 

2021 231.227.99 4.500,00 

2022 231.227.99 18.000,00 

2023 231.227.99 18.000,00 

2024 231.227.99 13.500,00 

 

Cinquè.- Comunicar els presents acords a l’actual empresa prestadora del servei als efectes de 
requerir-li que segueixi prestant el servei pel temps que sigui necessari, en tant no s’hagi formalitzat el 
nou contracte administratiu. 

 
Sisè.- Delegar la competència específica d’adjudicació del contracte a favor de l’ Alcaldia, en el sentit 
de facultar a l’ Alcalde per tal que una vegada tramitat el procediment, adjudiqui el contracte a favor 

de la proposta que sigui proposada per la Mesa de contractació, i també es delega la facultat 
d’aprovar les pròrrogues del contracte que s’encarreguin.  
 

Setè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació per tal que consignin 
crèdit pressupostari adequat i suficient pels exercicis 2021 a 2024. 
 

Vuitè.- Sotmetre l’estudi de viabilitat econòmica i financera per un termini de 30 dies.  
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta explicant que les condicions del Ple són molt similars a les de l’any 
2017, però bàsicament s’ha previst una ampliació d’horaris i de pressupost, que passa a un màxim de 
18.000 euros anuals.  Es preveu que el servei es realitzi cada dia de dilluns a divendres a la tarda i un 

matí a determinar.   També es preveu que es pugui ampliar en nous horaris si el servei ho demana.  
 
El Sr. Toni Marin, portaveu del PSC-CP, pregunta si el servei és deficitari.  

 
L’Alcalde respon que per l’Ajuntament si perquè hi aporta els 18.000 euros i no rep res a canvi, però 
no ho hauria de ser pel concessionari atès que aquest cobra també el preu del servei directament 

dels usuaris, i per tant assumeix el que s’anomena el risc operacional de la concessió.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu de CUP-Amunt, pregunta si hi ha previsió que el servei es faci el cap de 

setmana.  
 



 

 

L’Alcalde respon que el Ple no ho preveu, però si preveu una ampliació d’horaris a petició del 
concessionari, i per tant, si l’empresa es planteja oferir el servei els caps de setmana, es podria 
valorar aquesta opció.  

 
El Sr. Marin pregunta si s’ha parlat amb altres municipis veïns per mancomunar el servei.  
 

La regidora Sra. Elisabet Vilamala respon que el servei ja disposa d’usuaris d’altres municipis com 
Riells i Viabrea o Hostalric. 
 

L’Alcalde respon que aquest servei no està pensat per compartir despeses amb altres municipis, com 
seria el centre de dia d’Arbúcies; manifesta que es tracta  d’un altre tipus de servei que bàsicament 
pretén cobrir la demanda dels veïns del municipi, és un servei de consum local malgrat que com ha 

dit la regidora també està obert a altres usuaris provinents dels municipis veïns, però són l’excepció.  
 
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, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Juan Antonio Marín Acuña), 1 vot en contra (Aleix 
Reche Martí) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 

 
15.0.- Proposar nomenament jutge/essa de pau substitut/a de Breda.  
 

Antecedents 
 
Amb data 25 de març de 2021 s’ha rebut escrit de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, comunicant l’acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern de l’òrgan 
judicial esmentat relatiu a la propera finalització del termini de quatre anys pel qual va ser nomenada 
l’actual jutgessa de Pau substituta de Breda.  
 

La Junta de Govern Local, de 12 d’abril de 2021, va acordar obrir convocatòria per l’elecció del càrrec 
de jutge/essa de Pau substitut/a de Breda, pel període 2021-2025, obrint un període de 15 dies hàbils 
per a la presentació de sol·licituds. 

 
Amb data 26 d’abril de 2021 es va trametre al Deganat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
núm. 3 de Santa Coloma de Farners (Registre de sortida núm. S2021001001) i a l’Agrupació de 

Secretaries del Jutjat de Pau de Breda (Registre de sortida núm. S2021001000), edicte relatiu a 
l’obertura del termini de presentació de sol·licituds per part dels interessats.  
 

Vist que l’edicte ha estat exposat en el tauler d’anuncis municipal des del dia 27 d’abril fins al 17 de 
maig de 2021, ambdós inclosos, així com el en BOP de Girona núm. 78, de 26 d’abril de 2021.  
 

Efectuats els tràmits anteriors, i durant el període d’exposició pública s’han presentat les següents 
candidatures: 
 

Ordre Registre d’entrada Nom i Cognoms DNI 

1 E2021001897 Francisco Javier Cruzado Rueda  ***1714** 

2 E2021001977 Anna Anglisano Roca ***4838** 

 

Vist que s’ha verificat el compliment dels aspectes a què fa referència l’article 303 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, pel que fa als candidats a Jutge de Pau substitut.  
 

Vist que la proposta de nomenament s’ha informat a la Comissió de Política Municipal reunida en data 
24 de maig de 2021. 
 

Legislació aplicable 
 
Els articles 4 a 6, 20, 21 i article 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.  

 
Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial.  
 

Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases  del Règim Local. 
 
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.  

 



 

 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 

Primer.- Proposar el nomenament per ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau substituta de Breda a la 
Sra. Anna Anglisano Roca, amb DNI núm. ***4838**. 
 

Segon.- Trametre certificat d’aquest acord al/a Jutge/essa de Primera Instància i Instrucció de Santa 
Coloma de Farners i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a efectes de procedir al seu 
nomenament. 

 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats que han presentat sol·licitud, per al seu 
coneixement i efectes. 

 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 

 
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, Jose 

Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve) i 2 abstencions (Aleix Reche 
Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 

 
16.0.- Aprovar la proposta de dies de Festa Local per l'any 2022 
 
Antecedents 

 
En data 4 de maig de 2021 es sol·licita, per provisió d’Alcaldia, informe de Secretaria en relació amb 
el procediment i la legislació aplicable per a la proposta de dies de festes locals.  

 
Emès l’informe sol·licitat en el mateix 4 de maig i realitzada la tramitació legalment establerta i segons 
la competència del Ple regulada per l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 

regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos. 
 
Es sotmeten a la consideració del Ple, per a la seva aprovació, els següents acords: 

 
Primer. Proposar que es determinin com a inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables, de l'any 
2022, amb el caràcter de festes locals, els dies: 

 

- 8 i 9 de setembre  
 

Segon. Comunicar aquest acord al Servei Territorial del Departament de Treball a Girona, pel seu 
coneixement i als efectes que corresponguin. 
 

Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord.  
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta 
 

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, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 

abstenció (Aleix Reche Martí) 
 
 

17.0.- Aprovar l'adhesió al Pacte contra la segregació escolar de Catalunya  
 
Antecedents 

 



 

 

El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, de març de 2019, promogut pel Departament 
d’Educació i el Síndic de Greuges, va comptar amb el suport de la majoria d’agents de la comunitat 
educativa i també d’administracions locals de municipis de més de 10.000 habitants.  

 
Aquest Pacte, que té per objectiu situar la segregació escolar en el centre de l’agenda de la política 
educativa i promoure consensos al voltant de les mesures que cal emprendre, preveu 9 àmbits 

d’actuació, 30 actuacions i 189 mesures que han de ser implementades per les diferents entitats 
signatàries en el període 2019-2023, també per part de les administracions locals. 
 

El proppassat 29 d’octubre de 2020, es va celebrar la Jornada "La participació dels municipis en la 
lluita contra la segregació escolar”. En el context d’aquesta jornada, que es va celebrar de manera 
telemàtica amb la participació de més de 400 persones, majoritàriament regidors, regidores i personal 

tècnic municipal, i que va servir per fer seguiment del desplegament del Pacte, es va acordar 
promoure l’adhesió dels ajuntaments de municipis de menys de 10.000 habitants.  
 

És per això que des del Síndic de Greuges de Catalunya s’ha tramès l’informe El paper dels 
ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar i el Pacte contra la segregació escolar a 
Catalunya instant a les administracions locals a adherir-se al Pacte i a assumir els següents 

compromisos: 
 

1. En els seus àmbits d’actuació respectius, contribuir, en col·laboració amb el 

Departament d’Educació, en l’aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.  
2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin 

aspectes relacionats amb l’àmbit competencial de les administracions locals o 

amb el mateix municipi. 
 
Fruit d’una jornada celebrada l’octubre de 2020, s’ha elaborat l’informe El paper dels ajuntaments en 
la lluita contra la segregació escolar, amb propostes relacionades amb els sistemes d’informació 

municipal, els pactes locals i la planificació educativa.  
 
Pel que fa a la intervenció de les administracions locals, aquest informe planteja tres àmbits claus en 

què els ajuntaments han d’assumir un lideratge especial.  
 
1. El desplegament del nou decret d’admissió d’alumnat. Una de les mesures més importants 

previstes en el Pacte és l’aprovació d’un nou decret d’admissió d’alumnat amb nous instruments per 
combatre la segregació escolar, que es va fer realitat amb l’aprovació del Decret 11/2021, de 16 de 
febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei 

d’Educació de Catalunya. 
 
Aquest nou decret estableix configura una nova arquitectura institucional en el territori per a la 

planificació educativa i per a la gestió del procés d’admissió d’alumnat que compta amb la participació 
més intensa de les administracions locals. A més, el nou decret també estableix la millora dels nivells 
de detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, l’establiment de zones educatives 

heterogènies com a unitats de planificació i gestió del procés d’admissió d’alumnat i la millora dels 
instruments per garantir una escolarització equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques entre centres, amb una implicació directa de les administracions locals.  

 
2. L’adequació dels sistemes d’informació municipal per combatre la segregació escolar . La 
gran majoria dels ajuntaments elaboren diferents instruments de publicitat activa per informar a les 

famílies sobre l’oferta educativa i el procés d’admissió de l’alumnat: guies de centres, tríptics 
informatius, pàgines web, cartes informatives adreçades directament a les famílies, etc. Diversos 
municipis, a més, organitzen actuacions (in)formatives obertes a les famílies del municipi perquè 

puguin conèixer els projectes educatius dels centres i també els projectes educatius municipals, en 
què hi participen centres i associacions de famílies d’alumnat, com ara tires d’ensenyament, jornades 
d’inici de curs, etc. Alhora, les oficines municipals d’escolarització, presents en nombrosos municipis 

mitjans i grans, són referents en l’atenció, informació i orientació per a les famílies.  
 
En la majoria dels municipis, però, aquests sistemes d’informació es converteixen en instruments 

"neutres” o poc efectius des de la perspectiva de la lluita contra la segregació escolar, en el sentit que 
presenten la informació sovint de forma merament descriptiva, sense aprofitar l’oportunitat que 
ofereixen per aconseguir promoure lògiques de tria escolar que no reprodueixin els desequilibris en 

l’accés al sistema educatiu, i també lògiques de presentar els projectes educatius de centre de 
manera col·laborativa i no competitiva. 
 



 

 

3. La promoció de Pactes locals. En l’actualitat, són pocs els municipis que tenen formalment plans 
o acords locals per promoure la lluita contra la segregació escolar. En la majoria de municipis que 
compten amb acords, aquests se circumscriuen als criteris d’actuació de les comissions de garanties 

d’admissió d’alumnat, sovint amb especial atenció a la distribució de la matrícula tora de termini. 
Alguns ajuntaments tenen plans o pactes municipals d’educació, d’abast més general, que en el millor 
dels casos contemplen la lluita contra la segregació o l’escolarització equilibrada de l’alumnat com a 

àmbit d’actuació. Són plans locals d’educació, projectes educatius de ciutat, plans educatius d’entorn, 
etc. que poden contenir referències o actuacions adreçades a combatre aquest fenomen. Finalment, 
hi ha altres municipis que tenen plans específics per combatre la segregació, que responen a una 

estratègia específica ben definida amb mesures concretes que transcendeixen l’abast d’intervenció de 
les comissions de garanties d’admissió. 
 

Tot i l’existència de bones pràctiques, però, convé posar de manifest que molts dels plans o acords 
d’actuació existents a escala local tenen un abast limitat:  
 

- bé perquè el seu impacte queda restringit a algun dels àmbits d’actuació, com 
succeeix amb els acords en el marc de les comissions de garanties d’admissió; 

- bé perquè la seva inserció en plans més generals pot provocar manca de 

concreció i precisió o dèficits de comprensivitat en l’abordatge de la 
problemàtica; 

- bé perquè alguns d’aquests plans o acords no poden ser denominats formalment 

com a pactes coparticipats amb altres actors educatius, sinó que responen més a 
una lògica de pla o programa governamental, de dalt a baix, i que no sempre 
compten amb la complicitat i implicació de la comunitat educativa (o de part 

d’aquesta). 
 
Valorades aquestes consideracions per part de l’equip de Govern.  
 

Legislació aplicable 
 
Article 47.1. segon paràgraf de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre reguladora del sector públic, que 

estableix que no tenen la consideració de convenis, els protocols generals d’actuació o instruments 
similars que comportin meres declaracions d’intenció de contingut general o que expressin la voluntat 
de les administracions i parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin 

la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 

següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya promogut pel 

Departament d’Educació i el Síndic de Greuges. 
 
Segon.- Notificar l’adhesió al Síndic de Greuges. 

 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta explicant que l’Ajuntament de Breda s’adhereix al Pacte malgrat que la 

proposta està més pensada per municipis de més de deu mil habitants que disposen de diversos 
centres escolar i no pas per Breda, que només disposa d’un centre escolar.  
 

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, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 

abstenció (Aleix Reche Martí) 
 
 

18.0.- Aprovar la moció per declarar Breda com a "Municipi de llibertat LGTBIQ"  
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció:  

 
MOCIÓ PER DECLARAR BREDA COM A “MUNICIPI DE LLIBERTAT LGTBIQ” 
 



 

 

El 17 de maig es commemora el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, 
coincidint amb la data en què fa 31 anys l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va retirar 
l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. Una data en què l'orientació sexual de les persones 

va deixar d'estar patologitzada, tot i que encara no s'ha aconseguit una despatologització absoluta per 
a les persones trans.  
 

Durant aquestes més de tres dècades s'han aconseguit avenços, conquerint drets i llibert ats que 
havien estat abans negades. Però malgrat tots els passos fets durant aquests anys, estem lluny 
encara de la plena igualtat per a les persones LGTBI. Encara hem de fer front a situacions de 

discriminació, assetjament o humiliació per raó de la nostra orientació sexual, identitat o expressió de 
gènere, de manera explicita o amb silencis i omissions que les agreugen.  
 

Són violències quotidianes, que patim en el nostre dia a dia. Ho hem vist amb l'atac al mural de 
Ripollet, o a les seus d'entitats com Lambda-València o COGAM. Ho trobem en els insults i pallisses 
quan anem pel carrer, tornem de festa o caminem de la mà. O quan viatgem en transport públic. 

Discriminacions que són ben presents a les escoles, en el bullying homofòbic i transfòbic que 
pateixen molts menors; a la feina, especialment per a les persones trans; en l'àmbit esportiu; en les 
dificultats a l'hora d'accedir a l'habitatge; o des de les institucions mateix.  

 
Fa pocs dies hem conegut els brutals assassinats de dos joves activistes LGTBI, Lindolfo Kosmaski al 
Brasil, i Normunds Kindzulis a Letònia, que se sumen al que fa unes setmanes va costar-li la vida a 

David Polfliet a Bèlgica. Aquests dos darrers casos, al mateix cor d'Europa, fan evident que la 
LGTBIfòbia mata, i que els drets i llibertats assolits segueixen avui en risc. L'auge de la ultradreta i de 
moviments homofòbics i transodiants a molts països europeus, també a casa nostra, demostren que 

no podem baixar la guàrdia i que cal seguir lluitant, reivindicant i defensant els nostres drets.  
 
El passat 11 de març el Parlament Europeu va aprovar la Resolució 2021/2557 (RSP)[veure 
document annex], sobre la “declaració de la Unió Europea com una zona de llibertat per a les 

persones LGTBIQ”, com a resposta a l'amenaça i l'odi contra les persones LGTBI a moltes zones 
d'Europa, per denunciar la manca de protecció i per refermar el compromís amb els nostres drets i 
llibertats.  

 
Som plenament conscients de la fragilitat de les conquestes de drets i llibertats assolides i de la 
necessitat de continuar treballant cada dia amb fermesa per visibilitzar i plantar cara a l'amenaça, l'odi 

i la violència contra les persones LGTBI. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM de Breda proposa l’adopció 

dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Refermar el compromís de l'Ajuntament de Breda amb els drets de les persones LGTBI, i 

condemnar tota forma de violència i discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat o 
expressió de gènere.  
 

SEGON.- Instar l'Ajuntament de Breda a adherir-se a la Resolució del Parlament Europeu per la que 
es “declara la Unió Europea com una zona de llibertat per a les persones LGTBIQ”.  
 

TERCER.- Refermar aquest compromís i adhesió declarant Breda com a “municipi de llibertat 
LGTBIQ”. 
 

QUART.- Reiterar la responsabilitat de totes les administracions públiques per a la protecció dels 
drets de les persones LGBTIQ i l’establiment de totes les mesures i polítiques necessàries per a la 
garantia d’igualtat i diversitat. 

 
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la Comissió Europea, al Comitè de les Regions, als grups 
polítics representats al Parlament Europeu, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, (a les 

entitats LGTBI del municipi) i a les entitats representades al Consell Nacional LGTBI.  
 
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, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 



 

 

 
 
19.0.- Aprovar la moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en 

suport d'una llei trans estatal 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció:  

 
MOCIÓ A FAVOR DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES TRANS I EN 
SUPORT D'UNA LLEI TRANS ESTATAL  

 
El fet trans suposa una condició humana més i forma part de la seva diversitat. Però les persones 
trans han patit i encara pateixen violència estructural i discriminacions quotidianes, que afecten tots 

els àmbits de la seva vida i impedeixen el desenvolupament vital en plenitud: la patologització, la 
tutela dels seus cossos, problemes per accedir al mercat laboral, continuar amb els estudis, gaudir de 
l'oci o l'esport, optar a un habitatge digne o, simplement, viure lliures de violències i agressions. En 

l'actual marc normatiu, les persones trans estan permeses, però no plenament incloses en la societat.  
 
Malgrat els canvis en la societat, actualment les persones trans són tractades encara com un 

problema de salut mental i no com una manifestació més de la diversitat humana. Històricament 
diagnosticades amb un Trastorn d’Identitat de Gènere i sense solució legal, la llei espanyola 03/2007, 
encara vigent, va permetre el canvi de la menció de sexe al Registre Civil, però imposant condicions 

com el requeriment d'un diagnòstic psiquiàtric de disfòria de gènere o la necessitat de sotmetre's 
durant dos anys a tractaments hormonals. Tot i l'avenç limitat que suposa, aquesta llei era ja 
insuficient, perquè no incloïa cap mesura per reparar i reduir les greus discriminacions, no reconeix 

les identitats no binàries, deixa fora menors i persones migrades i perpetua la patologització. Fins i tot 
el Tribunal Constitucional, en sentència 99/2019, ha reconegut que l'article 1 d'aquesta llei és 
inconstitucional.  
 

Durant anys els col·lectius i entitats de persones trans han reivindicat la necessitat, la urgència, 
d'avançar legislativament per superar l'obsoleta i desfasada llei 03/2007, garantir plenament la igualtat 
i els drets que avui no tenen reconeguts, i fer front al deute històric de la nostra societat envers les 

persones trans.  
 
Gràcies a la seva lluita el govern espanyol es va comprometre a impulsar una Llei Trans, així com una 

llei contra la Discriminació de les Persones LGTBI, tal com va recollir l'acord de coalició entre PSOE i 
Podemos. Així, fa pocs dies es van donar a conèixer els esborranys d'aquests dos projectes de llei, 
preparats des del Ministerio de Igualdad i fruit del treball i l'esforç especialment del col·lectiu trans 

durant els darrers anys.  
 
El projecte de Llei Trans presentat, que estava previst que anés al Consell de Ministres durant la 

primera quinzena de febrer, representa la superació de la llei 03/2007 i del seu marc patologitzador. 
Amb l'aprovació d'aquesta llei, llargament reivindicada, les persones podran decidir sobre els seus 
propis cossos i la seva pròpia vida sense dependre de ningú, lliures de tuteles, ja que es basarà en la 

lliure manifestació i només serà necessària l'autorització expressa de la persona interessada, sense 
haver d'estar condicionat, en cap cas, a informes psiquiàtrics o l'obligació de sotmetre's a cirurgies  o 
tractaments hormonals de cap tipus.  

 
En els darrers mesos hem vist també, malauradament, com des de certs sectors s'ha generat un 
rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu per reconèixer els drets i garantir la dignitat de les 

persones trans. S'ha arribat, inclús, a qüestionar els consensos existents, fins i tot la mateixa llei 
03/2007. Entre les veus més reaccionàries destaca la de la vicepresidenta primera del govern 
espanyol, la senyora Carmen Calvo, que ha arribat a afirmar que aquesta proposta “posa en risc els 

criteris d'identitat de la resta de 47 milions d'espanyols” (sic), mostrant la seva preocupació per la 
possibilitat d'escollir el gènere “sense més que la seva voluntat o desig”. Unes declaracions que 
contrasten amb la proposta de llei presentada pel mateix PSOE l'any 2017 (amb una ponència 

posterior al 2019), molt similar a la presentada recentment pel Ministerio de Igualdad.  
 
Aquest posicionament sorgeix ara, i s'afegeix al d'altres persones i col·lectius que també neguen la 

identitat de les persones trans*, que rebutgen que les dones trans siguin dones i els homes trans 
siguin homes. Postulats excloents i discursos d'odi emparats per sectors d'ultradreta. Cal remarcar la 
violència exercida contra les dones trans que, amb un discurs que recorda a la xenofòbia aplicada al 

gènere, són culpabilitzades de ser origen del masclisme quan en són, sense cap dubte, víctimes.  
 



 

 

Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l'aplicació de la legislació 
internacional dels Drets Humans en relació a l'orientació sexual i la identitat de gènere, presentats a 
les Nacions Unides en 2007 per la Comissió Internacional de Juristes i el Servei Internacional per als 

Drets Humans, on s'insta als estats a adoptar totes les mesures legislatives, administratives i de 
qualsevol índole necessàries per respectar plenament i reconèixer legalment el dret de cada persona 
a determinar la seva identitat de gènere i a viure la seva orientació sexual amb respecte.  

 
També cal fer esment a la Resolució 2048 de 2015, del Consell d'Europa, i a l'Estratègia de la 
Comissió Europea presentada al mes de novembre de 2020 per impulsar la igualtat del col·lectiu 

LGTBIQ, a més de l'informe de la Comissió Europea publicat al juny del mateix any sobre els 
procediments legals de reconeixement de gènere i el seu impacte en la vida de les persones trans a 
la Unió Europea. Aquests organismes conclouen que l'autodeterminació de gènere és essencial per 

millorar el reconeixement de les persones trans, i que els procediments basats únicament en 
l'autodeterminació de gènere, sense tuteles mèdiques, judicials o administratives, per efectuar el 
canvi en la documentació i reconèixer la identitat d'aquestes persones, són els adequats per 

preservar la dignitat, el respecte a la vida personal i, en definitiva, el respecte als Drets Humans.  
 
A Catalunya el col·lectiu LGTBI, i les persones trans, comptem des de fa anys amb la llei 11/2014, del 

10 d'octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i 
per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei impulsada per les entitats, que ha suposat 
un gran avenç per al reconeixement dels drets del col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa 

èmfasi en la despatologització de les identitats trans, i posa en valor l'autodeterminació com a eina 
que reconeix a les persones trans com a subjectes de dret, principi que ha adquirit rang de dret humà 
fonamental, que forma part dels estàndards europeus i que és imprescindible per a abordar la 

discriminació i garantir la igualtat de les persones trans.  
 
La recentment aprovada llei 19/2020, per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació, igualment 
estableix la tramitació d'una futura llei trans catalana, basada en el dret a l'autodeterminació de 

gènere.  
 
Aquestes lleis, com la d'altres comunitats autònomes que compten també amb legislació LGTBI i/o 

específica trans, tenen les limitacions pròpies de les competències autonòmiques. Tot i que aquestes 
lleis permetin la modificació del camp del sexe o gènere i el nom en els documents administratius 
dependents de l'administració autonòmica, no permeten la rectificació en els documents estatals, molt 

especialment el Document Nacional d'Identitat. Aquesta situació vulnera els drets de les persones 
trans, i genera desprotecció i discriminacions.  
 

El mateix Tribunal Constitucional, al mes de juliol de 2019, va estimar la qüestió d'inconstitucionalitat 
plantejada pel Tribunal Suprem respecte la llei 03/2007, i ho va fer en un sentit favorable al dret de les 
persones trans menors d'edat a veure reconeguda legalment la seva identitat de gènere. En qualsevol 

cas, la decisió del Constitucional posa de manifest, una vegada més, l'insuficient i obsolet marc 
legislatiu espanyol pel que fa a la identitat de les persones trans.  
 

Disposar d'una Llei Trans que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva no és només 
necessària, també és una urgència i una obligació que tenim com a societat de drets. La realitat 
evidencia que, malgrat els avenços assolits en els darrers anys, la discriminació estructural que 

pateixen les persones trans en les seves vides, en l'àmbit sanitari, l'educatiu o el laboral, entre 
d'altres, està lluny d'erradicar-se. En aquest sentit, les propostes legislatives elaborades pel Ministerio 
de Igualdad amb la participació dels col·lectius i entitats trans, suposa un bon punt de partida per 

reparar el deute històric que té la societat amb les persones trans, poder garantir plenament els seus 
drets i aconseguir acabar amb les discriminacions.  
 

Ha arribat el moment de considerar les persones trans com a subjectes actius en la formulació de 
polítiques i disposicions normatives a nivell estatal, que no patologitzin ni tutelin els seus cossos ni les 
seves identitats a través de requeriments i intervencions mèdiques i psiquiàtriques. Cal, igualment, 

que sigui reconeguda socialment la diversitat en el gènere que superi el binarisme de gènere. 
Finalment, també és urgent la implementació de mesures per aconseguir la plena igualtat social de 
les persones trans, també menors i persones migrades, particularment en els àmbits laboral, de 

l'habitatge, educatiu, sanitari i de prevenció de les violències.  
 
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal d’ERC-AM de l’Ajuntament de Breda proposa al Ple els 

següents ACORDS:  
 



 

 

PRIMER.- Instar el Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura una llei estatal 
basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per a la igualtat plena de 
les persones trans, fonamentada en la despatologització i reconeixement de les identitats trans, en 

l'autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per 
intervenir en les desigualtats estructurals que encara pateixen les persones trans.  
 

SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministerio de 
Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats membres del 
Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de 

Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB). 
 
Intervencions: 

La regidora Sra. Rosa Fugarolas presenta la proposta.  Explica que recentment el Congrés dels 
Diputats ha tombat una proposta de llei per la igualat de les persones trans amb els vots en contra 
dels partits de la dreta i l’extrema dreta i amb l’abstenció del propi PSOE, i és per això que aquesta 

moció té més importància que mai, en el sentit d’insistir en la necessitat que s’aprovi la llei, sigui amb 
les modificacions que facin falta, però que es pugui garantir el dret  a la lliure determinació de gènere.  
 

El Sr. Toni Marin, portaveu del PSC-PC,  manifesta que s’abstindrà en la votació atès que en termes 
generals estem d’acord amb la proposta de llei trans, però la presentació de la moció fa unes 
referències al PSOE com un partit reaccionari, i concretament no podem admetre que es presenti la  

Ministra Carmen Calvo com un persona reaccionaria; en aquests punts no hi podem estar d’acord. 
L’abstenció del partit socialista busca millorar la llei atès que les lleis s’han de presentar de forma 
consistent per tal que els tribunals no les anul·lin amb posterioritat.  

 
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, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) i 1 

abstenció (Juan Antonio Marín Acuña) 
 
20.0.- Aprovar la moció de rebuig al macroprojectes de centrals eòliques i fotovoltaiques 

previstos a diversos municipis de Catalunya  
 
El grup municipal CUP Breda presenta la següent moció: 

 
MOCIÓ DE REBUIG ALS MACROPROJECTES DE CENTRALS EÒLIQUES I FOTOVOLTAIQUES 
PREVISTOS A DIVERSOS MUNICIPIS DE CATALUNYA 

 
El Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per l’emergència climàtica i l’impuls a les energies  
renovables, aprovat pel Parlament de Catalunya, ha comportat una allau de sol·licituds de 

noves centrals eòliques i fotovoltaiques, obrint la porta a corporacions que defensen projectes 
merament especuladors, de canvi de l’ús del sòl agrícola encobert i sense control i que tindran 
greus efectes sobre la nostra pagesia, el paisatge i el medi natural dels municipis. 

 
Un Decret Llei aprovat d’urgència i d’esquena a l’ecologisme, amagant interessos polítics i 
econòmics, que promou la liberalització del sector de les energies renovables, afavorint a les 

grans corporacions i posant en risc la conservació d’activitats econòmiques tradicionals i d’espais 
naturals (protegits o no) estratègics del territori català. 
 

Davant la precarietat que pateix el sector primari, molts pagesos s’estan plantejant seriosament  
cedir a les ofertes de lloguer o compra de les seves terres per part de les promotores. Però 
aquesta no és la solució pel sector, calen polítiques agràries reals i efectives que dignifiquin la 

pagesia i que siguin capaces de revertir la falta de relleu generacional de les explotacions, 
l’abandó de la terra i el despoblament rural. 
 

Cal alertar també que aquests projectes es volen construir a la Catalunya rural, lluny dels grans  
nuclis consumidors d’energia, cosa que suposa un alt cost en el transport de l’energia, tant per 
les infraestructures necessàries com pel malbaratament d’energia que es perd pel camí. 

 
L’impuls de les energies renovables no es pot fer d’esquena al territori i encara menys en funció  
dels interessos d’empreses privades. 

 
Des de fa anys ens trobem immerses en una situació d’emergència climàtica que evidencia la  
necessitat d’abandonar definitivament el consum de combustibles fòssils i substituir-los per les 



 

 

energies renovables. Tanmateix cal que aquesta transició energètica es faci amb plena 
sobirania territorial i popular, de forma col·laborativa, apostant per un nou model energètic i de 
consum que sigui capaç de decréixer i de produir allà on es s’ha de consumir. 

 
Per això ens cal una planificació de la implantació territorial de les energies renovables, amb 
consens del territori i de les administracions locals, capaç de blindar els interessos especulatius 

de les grans corporacions i, alhora, que fomenti l’autoproducció a través de comunitats 
energètiques i xarxes de consum locals. 
 

Cal democratitzar l’energia perquè és un recurs essencial. El sistemes de generació d’energia  
de fonts renovable són accessibles i fan econòmicament viable que aquesta democratització es porti 
a terme a nivell local. Cal apostar per projectes adaptats a les necessitats locals, i avançar en el 

camí de recuperar sobirania energètica a nivell local i com a país. 
 
Volem començar una transició energètica complerta, és a dir utilitzant energia verda, i on el 

control de la producció, distribució i comercialització estigui sota control públic i/o ciutadà. 
 
És per això que des del Grup Municipal CUP-AMUNT proposem al Ple de l’Ajuntament de Breda 

que adopti els següents acords: 
 
PRIMER- Manifestar el rebuig als macroprojectes privats de centrals eòliques i fotovoltaiques 

projectats arreu del territori català que es situen en sòl agrícola i/o forestal. 
 
SEGON- Iniciar una campanya de sensibilització destinada a la població i implicant 

especialment els agents del sector agrari. 
 
TERCER- Adherir-se al MANIFEST PER UN MODEL ENERGÈTIC SOSTENIBLE promogut per la 
Federació Ecologistes de Catalunya (document adjunt). 

 
QUART- Aprovar la redacció d’un estudi d’impacte ambiental integral (o/i cartes de paisatge, 
informes tècnics de fauna protegida o d’hàbitats d’interès comunitari o de geoparcs o de zones 

starlight….) de les àrees del municipi susceptibles de ser afectades per aquests projectes per 
aportar a la Ponència d’Energies Renovables el més aviat possible. 
 

CINQUÈ- Acordar la suspensió per un any de les llicències d’activitat i usos de producció  
d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica), així com altres llicènc ies i autoritzacions municipals 
connexes, exceptuant les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energies renovables 

(tècnica i fotovoltaica) per autoconsum; amb la finalitat d’estudiar la reforma del planejament 
urbanístic municipal per a l'ordenació dels usos i instal·lacions de producció d’energies 
renovables (eòlica i fotovoltaica) en sòl NO urbanitzable del terme municipal de Breda. 

 
SISÈ- Aprovar iniciar el procediment per modificar planejament general urbanístic (POUM / 
NNSS) per concretar els llocs susceptibles d’albergar aquests projectes o simplement  definir 

que no hi ha cap lloc del municipi on instal·lar-los. 
 
SETÈ- Instar al Parlament de Catalunya perquè derogui el Decret Llei 16/2019 i iniciï un procés 

legislatiu complet que repensi una estratègia de país consensuada entre els diferents agents 
afectats. 
 

VUITÈ- Instar al Parlament de Catalunya perquè aprovi una moratòria en la tramitació dels 
projectes actuals, amb efecte retroactiu, fins tenir un nou reglament i una planificació territorial 
de la implantació de renovables. 

 
NOVÈ- Instar al Parlament de Catalunya a iniciar els tràmits per aprovar la Llei de Transició 
Energètica abans del 2022. 

 
DESÈ- Impulsar una forma legal que garanteixi el control i la participació ciutadana en una 
comunitat energètica local, liderada per l’ajuntament i que fomenti l’autoconsum energètic 

municipal i privat, que incideixi en la producció (també d’energia renovable), la comercialització 
així com en la planificació de noves instal·lacions. 
 

ONZÈ- Promoure el debat públic en favor de l’autoconsum, de les energies renovables i del model 
de producció distribuïda. 
 



 

 

DOTZÈ- Valorar la creació d’una comercialitzadora elèctrica local, que podria ser en format 
cooperativa, per facilitar l’adquisició d’energia verda per part de tots els ciutadans del municipi i 
poder lluitar contra la pobresa energètica. 

 
TRETZÈ- Comunicar aquests acords als Departaments de Territori i d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
Document adjunt 
 

MANIFE ST PER UN MODEL ENERG ÈTIC SOSTENIBLE A CATALUNYA 
 
Demanem un altre model d’implantació de les energies renovables que sigui participatiu,  

sostenible, respectuós amb els espais naturals, la biodiversitat, els paisatges, el patrimoni  
cultural i els espais agraris. 
 

Arran de l’aprovació, el novembre de 2019, del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre , de 
mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, s’ha iniciat una 
acceleració en la tramitació de projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques que estan afectant 

molt negativament i posant en greu perill el futur de molts espais naturals de gran importància 
ecològica, de paisatges de valor incalculable, de zones d’importància geològica, històrica i 
cultural, d’àrees importants pel futur d’una agricultura de qualitat i en greu perill la 

conservació de biodiversitat i afavorint la seva pèrdua, causant la mort de milers d’espècies 
en perill d’extinció i alterant els seus hàbitats. A més s’està afectant molt severament la 
qualitat de vida i el futur de la gent que viu al món rural. 

 
Aquest Decret Llei s’està aplicant de forma autoritària, generant una gran indefensió en els 
territoris afectats. S’estan tramitant els projectes obviant els processos de participació i diàleg 
amb els ajuntaments, els sectors econòmics, socials i ambientals, que haurien de permetre fer 

possible, mitjançant un procés de concertació, l’aplicació dels criteris més bàsics d’equilibri 
territorial, racionalitat i eficiència energètica. 
 

A Catalunya, a hores d’ara, s’estan tramitant centenars de projectes que afectaran a molts 
milers d’hectàrees. Bona part de les nostres muntanyes tenen projectes de centrals eòliques i 
milers d’hectàrees de plana estan afectades per projectes fotovoltaics. També s’han presentat 

els primers projectes de centrals eòliques Marínes. 
 
Aquestes centrals, junt amb les infraestructures i obres que caldria portar a terme 

(instal·lació de centenars de quilòmetres de noves línies elèctriques, l’obertura de noves 
pistes i accessos a zones naturals, la instal·lació de centrals transformadores d’energia, etc.) 
provocaran una transformació, sense precedents, del paisatge de Catalunya i uns gravíssims 

impactes ambientals i socioeconòmics al món rural, de conseqüències imprevisibles. 
 
La concentració de projectes de producció energètica en zones rurals, poc poblades, on el terreny 

és més barat per les empreses elèctriques, compromet els projectes de desenvolupament basats en 
la valorització dels productes de la terra i en el turisme de qualitat, que són el futur de molts 
territoris. A més no resolt cap de les problemàtiques del món rural: envelliment de la població, 

manca de relleu generacional a l’agricultura, manca de serveis i despoblament. La instal·lació 
d’aquestes centrals energètiques, a més, no deixa riquesa, no crea ocupació i no fixa la gent al 
territori ni n’atrau de nova. 

 
A Catalunya, lluny de frenar i ordenar aquesta situació, s’està facilitant que siguin les empreses 
promotores les que marquin les regles del joc. S’està permetent que siguin les empreses les que 

decideixin els indrets on ubicar els seus projectes, sense importar els greus impactes que 
provocaran i, fins i tot, que siguin les empreses les que decideixin el futur de l’activitat agrària i 
del turisme rural en molts pobles del nostre país. 

 
L’actual model d’implantació de les energies renovables i el mateix Decret Llei 16/2019 
incompleixen allò que determina la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que en el 

seu article 19, corresponent a l’energia, diu: 
 
«1. Les mesures que s’adoptin en matèria d’energia han d’anar encaminades a la transició energètica 

cap a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètica català i 
garanteixi el dret a l’accés a l’energia com a bé comú, i concretament han d’anar encaminades a: 



 

 

1.b) Promoure les energies renovables, que s’han de desenvolupar, sempre que sigui possible, aprofitant  
els espais ja alterats per l’activitat humana, i minimitzar així l’ocupació innecessària del territori. 

6. La planificació energètica i la mitigació del canvi climàtic s’han d’elaborar de manera integrada. 

S’ha de tenir en consideració especial el principi de justícia social en aquelles persones, col·lectius, 
sectors econòmics i territoris que puguin resultat més afectats per la transició energètica.» 

 

 
Actualment a Catalunya tenim 29.372 hectàrees de polígons industrials, de les quals 13.201 es 
troben a l’àrea metropolitana de Barcelona. En aquests polígons hi trobem milions de metres 

quadrats de teulades industrials aptes per acollir instal·lacions de producció fotovoltaica. També 
tenim milers d’hectàrees de baix interès ambiental, paisatgístic, agrícola i cultural, lligades a 
actuals infraestructures, a vies de comunicacions, a zones industrials, a zones d’activitat 

portuària o a zones periurbanes degradades, on hi trobem un gran potencial de producció 
energètica. 
 

Lluny d’acomplir els dictàmens de la Llei 16/2017 la totalitat de centrals d’energies renovables que 
s’estan tramitant, exceptuant les d’autoconsum, s’ubiquen fora d’aquests polígons industrials i 
de les zones periurbanes degradades, perseguint un sol objectiu: aconseguir terrenys més barats 

per reduir despeses i augmentar els beneficis, a costa de crear uns impactes ambientals i 
socials, que poc preocupen a les empreses elèctriques. 
 

Davant d’aquesta GREU i INSOSTENIBLE situació DEMANEM als partits polítics i al Govern 
de la Generalitat: 
 

1. La derogació del Decret Llei16/2019, que es va aprovar sense participació pública ni 
l’avaluació ambiental estratègica, com exigeix la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, 
relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient i que 
està provocant uns importants i greus impactes ambientals, paisatgístics, sobre el patrimoni 

natural, geològic, cultural, i agrari de Catalunya i sobre la qualitat de vida i el futur de la població 
rural, tot creant uns greus desequilibris socioeconòmics en el món rural. 
 

2. La paralització immediata de la tramitació de tots els projectes de renovables, excepte 
els projectes d’autoconsum i els d’iniciativa pública o privada que es basin en la sostenibilitat 
i aprofitin el sol urbà o industrial o les seves edificacions, aplicant una moratòria fins la redacció 

i aprovació d’un pla de transició energètica que n’ordeni la seva implantació de forma sostenible. 
 
3. La redacció i aprovació d’un pla d’implantació de les energies renovables que permeti una 

transició energètica real, basada en les renovables i que segueixi el model de l’energia 
distribuïda, on l’energia es produeixi a prop dels llocs de consum i situant les centrals 
productores d’energia en els polígons industrials, en zones periurbanes degradades, de baix 

valor ambiental i agrari, en zones de concentració d’infraestructures, en zones d’activitat 
portuària, utilitzant els sostres urbans, etc. 
 

Aquest model d’implantació ha de ser participatiu, sostenible i compatible amb la preservació 
dels espais d’interès ecològic, paisatgístic, geològic, cultural, històric i agrari i compatible amb la 
conservació de la biodiversitat i de la qualitat de vida de les persones del medi rural. 

 
Aquesta implantació ha de ser controlada per l’administració que n’ha de marcar les condicions 
prèvies que han de complir els projectes i establir en quins indrets es poden ubicar aquestes 

instal·lacions. 
 
4. Un cop aprovat el pla de transició energètica cal implementar la transparència en la 

tramitació dels projectes de centrals energètiques que ha facilitar l’accés a la informació i la 
participació de les parts interessades. Actualment els projectes es tramiten sense vetllar per 
aquesta transparència, dificultant l’accés a la informació, la presentació d’al·legacions i el 

coneixement de l’estat de tramitació administrativa. 
 
5. Redactar un nou Pla d’Energia de Catalunya (PECAT). El que teníem ara tenia una vigència 

fins al 2020, així, doncs, ja està caducat. Cal elaborar un nou PECAT permetent la participació 
activa en la seva elaboració. El PECAT, entre d’altres aspectes, han de definir les necessitats 
energètiques i les fons de producció des d’una òptica de contenció del canvi climàtic i foment de 

les energies renovables amb participació social.  
 
Cal que s’estableixi ben clarament que la producció d’energia de fonts renovables substituirà a 



 

 

l’energia produïda per les nuclears, les tèrmiques, les incineradores i la resta de fonts productores 
d’energia que no siguin renovables o que comportin problemes ambientals i que es farà una 
verdadera transició energètica, marcant les condicions d’aquesta transició. Aquesta transició 

energètica ha de marcar un nou paradigma on es prioritzin les polítiques d’estalvi, reducció i 
d’eficiència energètica. 
 

Cal que el pla doni un impuls, tant a nivell de normativa com pel que fa al suport financer, als 
projectes de producció d’energia renovable pública, promoguts pels municipis o altres 
administracions o per cooperatives o grups locals, que es basi en l’aprofitament dels sostres, 

dels espais urbans, industrials o l’aprofitament d’altres espais degradats, sense valor ambiental, 
paisatgístic ni agrari. 
 

Intervencions: 
El regidor Sr. Aleix Reche presenta la moció.  Explica que la voluntat és evitar l’especulació dels 

macroprojectes privats i regular el sector, atès que les energies renovables són molt necessàries 

però no han d’afectar els territoris protegits.  Demana repensar l’estratègia per fer una implantació de 
les renovables més sostenible d’acord amb el decàleg de punts del Manifest.  

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta la seva disconformitat amb la moció, atès 
que la transició energètica és inajornable i ineludible, l’exemple és que l’augment de la temperatura 

global afecta a les espècies, i per tant s’ha d’actuar sense demora i d’acord amb el vigent Decret Llei 
que es va aprovar amb una àmplia majoria per part del Parlament de Catalunya.  Cada projecte s’ha 
de valorar per si mateix, tenim els controls administratius necessaris per protegir el territori, i si el 

projecte no compleix amb la normativa mediambiental no s’aprovarà; per tant estem votem en contra 
de la proposta.  
 

El Sr. Toni Marin, portaveu del PSC-CP,  també manifesta la seva disconformitat en el conjunt de la 
moció, atès que podria subscriure alguns punts però no la moció en general, perquè considera que   
urgeix implantar les energies renovables.   

 
L’Alcalde manifesta que com a grup d’ERC-AM estan entre l’abstenció o a favor perquè la musica de 
la moció sona bé i no es pot permetre l’especulació sobre el territori, fet que actualment està passant  i 

s’ha d’evitar. Cal dir que es reconegut per moltes parts que el Decret Llei ha nascut amb moltes 
deficiències i s’ha de revisar.  Per tant, valorant les circumstàncies esmentades, el seu grup emet un 
vot a favor però aquest vot no significa subscriure el 100% dels acords de la moció, atès que no 

estem en disposició d’executar-los.  
 
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, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Aleix Reche Martí) i 2 vots en contra (Judit Cortada 
Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 

 
21.0.- Aprovar la moció de solidaritat amb Palestina i de condemna als atacs a Sheikh Jarrah, 
Al-Aqsa i Gaza 

 
El grup municipal CUP Breda presenta la següent moció: 
 

MOCIÓ DE SOLIDARITAT AMB PALESTINA I DE CONDEMNA ALS ATACS A SHEIKH JARRAH, 
AL-AQSA I GAZA 
 

Un cop més, les forces d'ocupació de l'estat d'Israel s'han posat en marxa per a expulsar els veïns 
del barri de Sheikh Jarrah i confiscar-los les seves cases. Tot i que ja fa anys que els ciutadans 
palestins de Jerusalem viuen sota l'amenaça constant de l'ocupació, des de fa unes setmanes 

aquestes accions s'han intensificat considerablement. A Sheikh Jarrah, els colons sionistes, amb 
la protecció del govern israelià, han entrat al barri per a provocar i amenaçar els seus habitants. 
Paral·lelament els militars israelians ataquen els residents del barri i aquells palestins que es 

manifesten en solidaritat amb els seus veïns. De moment ja hi ha desenes de ferits i alguns joves 
palestins detinguts. 
 

Per altra banda, durant aquest mes de Ramadà, el govern israelià ha estat impedint diàriament que 
els palestins exerceixin el seu dret d'oració a la Mesquita d'Al-Aqsa. A part dels controls militars a 
l'entrada de la mesquita i les diferents entrades i provocacions dels colons israelians a l'Esplanada 

de les Mesquites, aquests últims dies, les forces militars han atacat amb bombes de so, gasos 
lacrimògens i bales de goma als palestins que hi acudien per resar. Com a conseqüència de 



 

 

l'enfrontament entre els palestins i les forces d'ocupació ja hi ha més de 200 ferits. 
 
Malauradament, ja fa massa temps que els palestins pateixen aquest tipus d'atacs, els quals 

formen part de la política d'ocupació i apartheid que l'Estat d'Israel ha estat duent a terme des de 
fa més de 70 anys. De fet, el proper 15 de maig es compliran 73 anys de la Nakba, l'inici de 
l’ocupació de Palestina, de l’expulsió de centenars de milers de palestins i palestines que 

continuen en la diàspora. 73 anys d’ocupació de cases i terres, de controls militars, 73 anys de 
bloquejos, empresonaments, tortura i assassinats com els  d’aquests últims dies. 
 

A aquests fets s’hi han sumat bombardejos sobre la franja de Gaza que han provocat desenes de 
morts. 
 

Per tot això, el Grup Municipal CUP-AMUNT proposa que el Ple Municipal de Breda acordi: 
 

1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a emprendre les següents accions: 

- Posar fi a qualsevol tipus d'intercanvi policial, militar o de seguretat amb Israel, i a 

promoure que s’imposi un embargament bidireccional d'armes al més aviat possible. 

- Sotmetre els acords, els plans de cooperació i totes les formes de comerç i tracte amb 

Israel, a una major diligència deguda per a assenyalar els qui contribueixen directament 
a la comissió de crims d'apartheid i persecució contra el poble palestí, i posar fi a les 
activitats i al finançament que contribueixin directament a facilitar aquests greus crims. 

- Donar suport a la creació d'una Comissió d'Investigació per part de l'ONU per a 
investigar la comissió d'un crim d'apartheid contra el poble palestí. 

- Assegurar que cap empresa amb activitat o presència als Països Catalans ajudi a mantenir 
o es lucri a costa de les vulneracions de drets humans del poble palestí. 

 

2.  Instar a la comunitat internacional a promoure: 

- La fi de l’ocupació i colonització de totes les terres àrabs ocupades al juny de 1967, 
així com la destrucció del Mur. 

- El reconeixement dels drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d’Israel per a 

una total igualtat. 

- El respecte i la protecció del dret dels refugiats palestins de tornar a les seves cases i 

propietats, tal i com estableix la resolució 194 de les Nacions Unides. 
 

3. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Consolat de l’Estat d’Israel a Barcelona i a l’Asociación para las Naciones Unidas 
en España. 

 
Intervencions: 
El regidor Sr. Aleix Reche presenta la moció. 

 
El Sr. Toni Marin, portaveu del PSC-CP, manifesta el seu vot a favor malgrat ser conscient que hi ha 
punts de la moció, principalment els que afecten a la Generalitat, que no són viables de garantir.  

 
Votació: Aprovat per majoria simple amb 3 vots a favor (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, 
Juan Antonio Marín Acuña) i 8 abstencions (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) 
 

22.0.- Assumptes urgents 
 
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per unanimitat, incloure amb caràcter d’urgència, els següents 

assumptes a l’ordre del dia: 
 
22.1.- Aprovar el desenvolupament del Projecte Victòria, programa de diversificació curricular, 

amb l'Institut Escola Montseny 
 
Antecedents 

 
En el curs 2021-22 la Seu de Breda de l’Institut Vescomtat de Cabrera es desvincula d’aquest i es 
fusiona amb l’Escola Montseny de Breda, formant l’Institut Escola Montseny.  

 



 

 

El nou centre es proposa donar una continuïtat al programa “Projecte Singular” c reat i aplicat durant 
els cursos en què el centre ha format part de l’Institut Vescomtat de Cabrera.  
 

Els “Projecte Singular” s’inclouen en els Programes de Diversificació Curricular (PDC) una mesura 
d’atenció a la diversitat dissenyada per a aquells alumnes que han presentat dificultats generalitzades 
d’aprenentatge durant els primers cursos de l’ESO. Alumnes que, un cop aplicades les mesures 

ordinàries d'atenció a la diversitat, necessiten una atenció més específica per aconseguir els objectius 
de l’etapa. 
 

El “Projecte Singular” pretén donar resposta a les necessitats educatives d’aquell alumnat amb 
mancances significatives en els seus aprenentatges, dificultats d’aprenentatge per desmotivació greu 
vers les activitats escolars, baix nivell d’autoestima, tendència a l’absentisme, problemes de conducta, 

i alumnat per a qui no han estat suficients les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat del centre. 
És un recurs pedagògic per a aquells alumnes que requereixin actuacions individualitzades i 
adaptacions curriculars importants per a la seva integració escolar, social i laboral.  

 
Perquè un alumne/a pugui acollir-se a aquest programa haurà de tenir complerts o haurà de complir, 
en el curs acadèmic en què s’incorpori al programa, l’edat de 15 anys i cursar 3r o 4t d’ESO. En cas os 

excepcionals es podran incorporar alumnes de 2n d’ESO. L’alumnat que iniciï el programa a 3r d’ESO 
podrà continuar escolaritzat en el programa un curs més sempre que aprofiti el recurs educatiu i 
compleixi la normativa específica del programa. 

 
L’objectiu és oferir unes activitats laborals, en forma de pràctiques, que permeten a l’alumnat que hi 
participa conèixer el món laboral. Té com a finalitats: 

 
- Oferir una estratègia pedagògica que afavoreixi la reducció de l’absentisme escolar.  
- Afavorir que l’alumnat que ho necessiti pugui assolir els objectius i les competències bàsiques 

de l’etapa i obtenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, mitjançant una 

organització de continguts, matèries del currículum i criteris d’avaluació diferent de l’establerta 
amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.  

- Promoure que l’alumnat assoleixi un nivell competencial i curricular que li permeti continuar 

amb garanties la formació posterior. 
 
Els estaments implicats en el projecte són: el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 

l’Institut Escola Montseny i l’Ajuntament de Breda, a qui se li es proposarà la signatura d’un Conveni 
marc de col·laboració per a la realització d’activitats escolars a empreses i institucions loc als. 
 

Legislació aplicable 
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local  

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53) 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (Disposició Addicional Quinta) 

Article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 

següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el desenvolupament del Projecte Victòria, programa de diversificació curricular, amb 

l'Institut Escola Montseny proposat per la direcció del centre.  
 
Segon.- Notificar els presents acords a la direcció de l’Institut Escola Montseny, per al seu 

coneixement i als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquests 

acords.  
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta. 
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda  pregunta si l’Institut Escola donarà continuïtat a 

l’ensenyament per projectes que té com a model l’Escola Montseny.  
 



 

 

L’Alcalde respon que en principi sembla que així serà, atès que hi haurà d’haver un Pla educatiu de 
centre  i segurament establirà el pla curricular de projectes que actualment funciona a l’Escola 
Montseny.  

 
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, Jose 

Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 
 

En aquest punt i abans de passar el punts de precs i preguntes, l’Alcalde proposa fer un minut de 
silenci en memòria i homenatge al Sr. Albert Planesdemunt, que va ser Alcalde de la Vila de Breda 
durant els anys 1983 a 1991 i regidor al llarg de diverses etapes.  

 
Tot seguit el Plenari fa un minut de silenci i un sentit aplaudiment.  
 

23.0.- Precs i preguntes 
 
L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores.    

 
El Sr. Toni Marin, portaveu del PSC-CP pregunta per la Festa Major, quina previsió hi ha i quins actes 
es podran fer.  

 
La regidora Sra. Rosa Fugarolas respon que s’està planificant una Festa que es farà en condicions de 
semi normalitat, en el sentit que es prioritzarà la salut de les persones i si hi ha actes que no es poden 

realitzar no es faran o es faran diferent.  La normativa va canviat, per exemple, ara per ara no es 
poden fer concerts amb la gent asseguda més tard que les 23:00 hores per tant haurem de veure les 
condicions que tindrem el setembre. També s’haurà de valorar si malgrat es poden fer, és 
recomanable fer-les.   

 
El Sr. Marin pregunta per l’ús de la deixalleria i per l’àrea d’emergència, concretament si es cobrarà si 
se’n fa un ús excessiu.  

 
El regidor Sr. Sam Torres respon que l’empresa que gestiona la deixalleria en porta el control i si 
detecta que una persona en fa un ús excessiu li fa una notificació amb una advertència i en tot cas 

s’estudia cas per cas, però fins ara no s’ha aplicat cap sanció.  
 
El regidor Sr. Josep Amargant  recorda que l’àrea d’emergència és només per casos excepcionals, 

però en cap cas s’està cobrant cap import.  
 
El Sr. Marin pregunta si l’equip de govern ha pensat en ampliar el servei de recollida de matèria  

orgànica atès que hi ha queixes de veïns que consideren que s’hauria de recollir més sovint, sobretot  
a l’estiu.  
 

El Sr. Amargant manifesta que no es farà cap canvi i el servei seguirà com els últims tres anys.  
 
L’Alcalde manifesta que tots els models preveuen tres dies de recollida orgànica a la setmana,  atès 

que ampliar-ho a quatre dies és econòmicament molt costós.  A més s’ha constatat amb estadístiques 
que no tothom treu l’orgànica tots tres dies, hi ha un percentatge molt gran de gent que no util itza el 
servei tots els dies i per tant si això és així, perd sentit ampliar el servei amb un quart dia. Conclou 

dient que òbviament el millor servei seria aquell que passa cada dia, però això cap Ajuntament ho pot  
assumir.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta pel conveni amb l’Escola de música, si s’ha 
fet un seguiment i si hi haurà continuïtat.  
 

L’Alcalde respon que enguany han seguit el curs de l’Escola Güell sis alumnes de Breda, malgrat que 
ha estat un any molt complicat pel tema de la pandèmia, tot i així l’Escola n’està contenta i disposada 
a continuar amb el conveni.  Informa que s’ha programat un concert de presentació de l’Escola pel 

proper 18 de juny a la Miranda; i conclou dient que el model no és el millor però s’intentarà consolidar.  
 
La Sra. Cortada pregunta perquè enguany no es podrà fer el Campus Occitans a l’Escola.  

 
 



 

 

La Sra. Rosa Prat respon que l’Escola Montseny necessita fer obres i per tant enguany havien de 
trobar un altre lloc que no han trobat i per tant han desistit de fer el campus. No obstant hi ha el 
compromís que l’any vinent sÍ que ho podran fer.  

 
La Sra. Cortada pregunta perquè no s’ha previst fer-ho en el pavelló.  
 

La Sra. Prat manifesta que en el pavelló no s’ha pogut fer perquè no reunia les condicions per fer-ho.  
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.  

 
Signat electrònicament. 


