
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2021 
 
Identificació de la sessió:  

Núm. PLE2021000006  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 27 de juliol de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 21:50 h 
Lloc: Sala de Plens 

 
Hi assisteixen:  
Dídac Manresa Molins, Alcalde    (ERC– AM)  

Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 2r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Rosa Prat Sala, 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) – Assisteix de forma telemàtica. 
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT) - Assisteix de forma telemàtica. 

Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP)  - Assisteix de forma telemàtica. 
 
Amb veu i sense vot: 

Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí.  Assisteix de forma telemàtica. 
 
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 31 de maig de 2021 
 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, en data 31 

de maig de 2021, d’acord amb el que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el TRLMRLC. 
 

Resultat: 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 

X2021001109 JGL2021000021 24/05/2021 

X2021001203 JGL2021000022 31/05/2021 

X2021001247 JGL2021000023 07/06/2021 

X2021001291 JGL2021000024 14/06/2021 

X2021001327 JGL2021000025 21/06/2021 

X2021001356 JGL2021000026 28/06/2021 

X2021001378 JGL2021000027 05/07/2021 

X2021001411 JGL2021000028 12/07/2021 

X2021001441 JGL2021000029 19/07/2021 

 
Es dona compta al Ple. 
 

 
 



 

 

 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, en relació els acords d’atorgament de 

subvencions a les entitats del poble, observa que només s’han donat ajuts a sis entitats.  Pregunta si 
això és normal o habitual,  i si significa que anem a capa caiguda.  
 

L’Alcalde respon que normalment cada any s’atorgaven subvencions a dotze o tretze entitats, però 
enguany, amb la pandèmia del Covid, moltes entitats han renunciat a la subvenció perquè no han 
pogut fer les activitats habituals que cada any programaven.  El motiu ha estat doncs, les dificultats en 

que s’han trobat les entitats per realitzar les activitats.  També manifesta que moltes entitats, entre sis 
i set, tenen reconeguda una subvenció nominativa en el pressupost de despeses (capítol IV) i per tant 
no han de concorre a la convocatòria pública, atès que la subvenció la tenen reconeguda mitjançant 

conveni.  Conclou dient que esperem que l’any vinent, el 2022, sigui normal i totes les entitats puguin 
retornar a fer les activitats habituals.  
 

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 31 de maig i 
el 26 de juliol de 2021: 
 
Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2021DECR000445  X2021001005 31/05/2021 Aprovació de les factures fase ¿O¿ 

2021DECR000446  X2021001005 31/05/2021 Aprovació de les factures fase ¿A-D-O¿ 

2021DECR000447  X2021001171 31/05/2021 Incoar expedient de cessió gratuïta de la propietat de béns mobles 

2021DECR000448  X2021000916 31/05/2021 Pagament de les factures de f inals d'abril 

2021DECR000449  X2021001228 31/05/2021 Dec dev ingr indegut taxa adm exp doc 31052021                                                                                                                                                                                                                  

2021DECR000450  X2021001054 31/05/2021 Dec ampliacio termini 31052021                                                                                                                                                                                                                                  

2021DECR000451  X2021001209 01/06/2021 Sobre reconeixement d¿indemnitzacions per assistències a òrgans de govern 
del mes de maig de 2021 

2021DECR000452  X2021000350 01/06/2021 Requeriment d'esmenes a les sol·licituds presentades en el marc de les 
subvencions a entitats, associacions i col·lectius 2021 

2021DECR000453  X2021001248 01/06/2021 Dec tramesa certif icat 01062021                                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000454  X2021001208 01/06/2021 Dec aprov rebuts ebressol maig 31052021                                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000455  X2021001251 02/06/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 02062021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000456  X2021001256 02/06/2021 Dec deixar sense efecte suspensio activitats c civic 01062021                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000457  X2021001250 02/06/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 01062021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000458  X2021001247 02/06/2021 Dec ordre del dia 02062021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000459  X2021001227 03/06/2021 Dec obligacio compliment normativa espectacle activitat recreativa 02062021                                                                                                                                                                                     

2021DECR000460  X2021001250 03/06/2021 Dec modif icar llic us privatiu equip public 03062021                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000461  X2021001184 03/06/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 03062021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000462  X2021001273 04/06/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 04062021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000463  X2021001271 04/06/2021 Dec incoacio expedient contractacio 

2021DECR000464  X2021000925 07/06/2021 Dec llicencia urbanistica 07062021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000465  X2021001242 07/06/2021 Dec inici ordre execucio obres 07062021                                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000466  X2021001277 07/06/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 07062021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000467  X2021000350 07/06/2021 Resolució de les respostes presentades als requeriments efectuats sobre  les 

sol·licituds de subvenció 2021 per activitats desenvolupades per entitats, 
associacions i col·lectius 

2021DECR000468  X2021000011 08/06/2021 Dec requeriment f inalitzar obres 31052021                                                                                                                                                                                                                       

2021DECR000469  X2021001278 08/06/2021 Dec concessio targeta aparcament discapacitats 08062021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000470  X2021001212 08/06/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 08062021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000471  X2020001256 08/06/2021 Dec deixar sense efecte suspensio activitats c civic 08062021                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000472  X2021001291 09/06/2021 Dec ordre del dia 09062021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000473  X2021000845 09/06/2021 Dec llicencia urbanistica 09062021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000474  X2021001301 09/06/2021 Dec concessio targeta aparcament discapacitats 09062021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000475  X2021001311 10/06/2021 Decret convocatoria mesa negociacio col·lectiva 

2021DECR000476  X2017000016 10/06/2021 Decret execucio sentencia 

2021DECR000477  X2021001305 11/06/2021 Dec conc subv excepcional terra del fang 10062021                                                                                                                                                                                                               

2021DECR000478  X2021001319 15/06/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 15062021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000479  X2021001322 15/06/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 15062021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000480  X2021001320 15/06/2021 Dec llic us especial espai public 14062021                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000481  X2021001223 16/06/2021 Dec aprovacio inicial memoria 15062021                                                                                                                                                                                                                          



 

 

2021DECR000482  X2021000315 16/06/2021 Dec f inalitzacio expedient acomiadament 

2021DECR000483  X2021001318 17/06/2021 Dec llic us especial espai public 14062021                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000484  X2021001327 17/06/2021 Dec ordre del dia 17062021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000485  X2021001343 17/06/2021 Aprovació desplaçaments treballadors mes de juny 

2021DECR000486  X2021000554 17/06/2021 Dec ordre execucio 17062021                                                                                                                                                                                                                                     

2021DECR000487  X2021001324 17/06/2021 Pagament de la paga extra de juny 

2021DECR000488  X2021001051 18/06/2021 Aprovar provisionalment el llistat de persones admeses i excloses al procés 
selectiu de Brigada Jove i convocar el sorteig d'adjudicació de places 

2021DECR000489  X2021001185 21/06/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL070621 

2021DECR000490  X2021001246 21/06/2021 Pagament de lloguers 

2021DECR000491  X2021001352 21/06/2021 Decret sobre assignació de funcions de secretaria-intervenció accidental 

2021DECR000492  X2021001155 21/06/2021 Aprovació de les factures fase ¿O¿ 

2021DECR000493  X2021001155 21/06/2021 Aprovació de les factures fase ¿A-D-O¿ 

2021DECR000494  X2021000986 22/06/2021 Dec baixa ofici padro inscripcio indeguda 22062021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000495  X2021000977 22/06/2021 Dec baixa ofici padro habitants 22062021                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000496  X2021001356 22/06/2021 Dec ordre del dia 22062021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000497  X2021000979 22/06/2021 Dec baixa caducitat inscripcio padronal 22062021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000498  X2021000972 22/06/2021 Dec baixa caducitat inscripcio padronal 22062021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000499  X2021000974 22/06/2021 Dec baixa caducitat inscripcio padronal 22062021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000500  X2021001366 22/06/2021 Dec llic us especial espai public 22062021                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000501  X2021000452 23/06/2021 Decret ampliació terminis 

2021DECR000502  X2021000507 23/06/2021 Dec aprovar acta d'arqueig i bestreta de caixa f ixa per la gm 23062021                                                                                                                                                                                          

2021DECR000503  X2021001367 23/06/2021 Dec aprov dev ingr indegut escola bressol 23062021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000504  X2021001315 23/06/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL210621 

2021DECR000505  X2021001005 23/06/2021 Pagament de factures de maig 

2021DECR000506  X2019001148 28/06/2021 Dec adjudicacio contracte 

2021DECR000507  X2021001051 28/06/2021 Aprovar definitivament el llistat de persones admeses i excloses al procés 

selectiu de Brigada Jove 2021 a Breda 

2021DECR000508  X2021001051 28/06/2021 Correcció d'errors detectats en el Decret d'aprovació definitiva del llistat 
d'admeses i excloses a la selecció de la Brigada Jove 2021 de Breda 

2021DECR000509  X2021001373 28/06/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 28062021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000510  X2021001324 28/06/2021 Pagament de la paga extra de la treballadora MLR 

2021DECR000511  X2021001092 28/06/2021 Dec llicencia urbanistica 28062021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000512  X2021001361 29/06/2021 Aprovar un contracte menor de subministrament per l'àrea de Cultura 

2021DECR000513  X2021001372 29/06/2021 Dec desestimacio responsabilitat patrimonial 

2021DECR000514  X2021001051 29/06/2021 Resolució de l'adjudicació de places de Brigada Jove 2021 

2021DECR000515  X2021000533 29/06/2021 Resolució del llistat de propostes admeses i excloses en el procés de 
pressupostos participatius 2021 

2021DECR000516  X2021001343 29/06/2021 Pagament de les nòmines de juny 

2021DECR000517  X2021000229 29/06/2021 Sobre contractació de personal laboral interí 

2021DECR000518  X2021001377 29/06/2021 Sobre reconeixement d¿indemnitzacions per assistències a òrgans de govern 
del mes de juny de 2021 

2021DECR000519  X2021001246 29/06/2021 Pagament factures tècnics 

2021DECR000520  X2021001271 30/06/2021 Decret adjudicacio contracte 

2021DECR000521  X2021001378 30/06/2021 Dec ordre del dia 30062021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000522  X2021001294 30/06/2021 Decret inici expedient responsabilitat patrimonial 

2021DECR000523  X2020002162 30/06/2021 Dec comunicacio previa activitat 30062021                                                                                                                                                                                                                       

2021DECR000524  X2021001155 01/07/2021 Pagament de les factures de f inals de maig 

2021DECR000525  X2021000419 02/07/2021 Dec requeriment neteja 

2021DECR000526  X2021000419 02/07/2021 Dec requeriment de neteja 

2021DECR000527  X2021000419 02/07/2021 Dec requeriment de neteja alexandra blazquez soler 

2021DECR000528  X2021001299 02/07/2021 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2021DECR000529  X2021001299 02/07/2021 Aprovació de les factures fase “O” 

2021DECR000530  X2021001394 02/07/2021 Pagament factures de lloguers i varis 

2021DECR000531  X2021000309 02/07/2021 Dec tramesa certif icat 02072021                                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000532  X2021000970 03/07/2021 Dec baixa caducitat inscripcio padronal 03072021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000533  X2021000980 03/07/2021 Dec caducitat inscripcio padronal 03072021                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000534  X2021000983 03/07/2021 Dec baixa caducitat inscripcio padronal 03072021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000535  X2021000984 03/07/2021 Dec baixa caducitat inscripcio padronal 03072021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000536  X2021000982 03/07/2021 Dec baixa caducitat inscripcio padronal 03072021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000537  X2021001407 05/07/2021 Decret modif icació jornada laboral M.M. 

2021DECR000538  X2021001411 06/07/2021 Dec ordre del dia 06072021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000539  X2021001414 06/07/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 06072021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000540  X2021001382 06/07/2021 Aprovar un contracte menor d'obres per actuacions a l'Escola Montseny 

2021DECR000541  X2021000452 06/07/2021 Llista provisional d’admesos i exclosos al procés de selecció per 4 places 
d’Agent de la Policia Local 

2021DECR000542  X2021001403 07/07/2021 Dec atorgar llic us privatiu espai public 05072021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000543  X2021001434 07/07/2021 Dec liquidacio taxa celebracio matrimoni civil 07072021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000544  X2021001430 08/07/2021 Dec aprovacio pressupost vigilants 07072021                                                                                                                                                                                                                     

2021DECR000545  X2021001410 08/07/2021 Dec tramesa certif icat 08072021                                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000546  X2020000327 09/07/2021 Dec ordenament pagament indemnitzacio terrenys tanatori 

2021DECR000547  X2021001160 12/07/2021 Dec aprov rebuts ebressol juny 12072021                                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000548  X2021001449 12/07/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 12072021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000549  X2021001363 12/07/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL050721 

2021DECR000551  X2021001056 13/07/2021 Dec ordre del dia 21062021                                                                                                                                                                                                                                      



 

 

2021DECR000552  X2021001454 14/07/2021 Dec ordre del dia 14072021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000553  X2021001441 14/07/2021 Dec ordre del dia 14072021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000554  X2018001116 14/07/2021 Dec sisena multa coercitiva 14072021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000555  X2019001241 15/07/2021 Dec requeriment llicencia activitat 14072021                                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000556  X2021001450 15/07/2021 Dec aprov  ingressos indeguts  casal lleure jove 13072021                                                                                                                                                                                                       

2021DECR000557  X2021000203 15/07/2021 Recarregar targeta de Correos 

2021DECR000558  X2021001484 15/07/2021 Pagament de les retencions d’IRPF a l’Agència Tributària de Catalunya 

2021DECR000559  X2021001498 16/07/2021 Dec concesso targeta aparcament discapacitats 16072021                                                                                                                                                                                                          

2021DECR000560  X2018000595 16/07/2021 Decret pagament interessos proc judicial 

2021DECR000561  X2021001510 19/07/2021 Dec duplicat targeta aparcament discapacitats 19072021                                                                                                                                                                                                          

2021DECR000562  X2021001511 19/07/2021 Dec tramesa cert numero habitants 19072021                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000563  X2021001362 19/07/2021 Aprovació de les factures fase “O” 

2021DECR000564  X2021001362 19/07/2021 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2021DECR000565  X2021001515 20/07/2021 Trienni I. Arenas 

2021DECR000566  X2021001516 20/07/2021 Reconeixement d’un trienni a favor de FAC 

2021DECR000567  X2021001351 20/07/2021 Aprovació factures Endesa mes de maig 

2021DECR000568  X2021000784 20/07/2021 Dec baixa definitiva padro habitants 20072021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000569  X2021000880 20/07/2021 Dec baixa definitiva padro habitants 20072021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000570  X2021001422 21/07/2021 Dec liquidacio taxa celebracio matrimoni civil en dependencies municipals 

21072021                                                                                                                                                                              

2021DECR000571  X2021000719 21/07/2021 Dec adjudicacio 

2021DECR000572  X2021001457 21/07/2021 Dec ordre del dia 21072021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000573  X2021001483 21/07/2021 Dec ocupacio via publica 15072021                                                                                                                                                                                                                               

2021DECR000574  X2021001520 21/07/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 21072021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000575  X2021001456 21/07/2021 Dec ordre del dia 21072021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000576  X2021000452 21/07/2021 Decret aprovació definitiva aspirants policia local 

2021DECR000577  X2021000791 22/07/2021 Dec llicencia urbanistica 22072021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000578  X2021001489 22/07/2021 Dec compareixença contencios 15072021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000579  X2021001451 22/07/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL190721 

2021DECR000580  X2021001299 22/07/2021 Pagament de les factures del mes de juny 

2021DECR000581  X2019000770 22/07/2021 Dec aprovar memoria valorada 22072021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000582  X2021000452 22/07/2021 Decret sobre rectif icacio d'errors de resolució 

2021DECR000583  X2021000468 23/07/2021 Dec conformitat condicions llicencia 23072021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000584  X2021001417 23/07/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip public 09072021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000585  X2021001545 23/07/2021 Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Cultura 

2021DECR000586  X2021001387 23/07/2021 Dec tramesa certif icat 23072021                                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000587  X2021001526 23/07/2021 Dec aprovar carrecs rd abr-mai-jun gestio tributaria ccs 23072021                                                                                                                                                                                               

2021DECR000588  X2020002231 23/07/2021 Cessament funcionari interí 

2021DECR000589  X2021001521 23/07/2021 Dec aprov baixes gestio tributaria ccs abr mai i jun 23072021                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000590  X2021001527 23/07/2021 Dec aprov liq gestio tributaria ccs abr mai jun 23072021                                                                                                                                                                                                        

 
El Ple es dona per assabentat. 

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

 
L’Alcalde sotmet a ratificació del Ple, el Decret següent:  
 

4.1.- Ratificar decret 2021DECR000550 - Decret sobre aixecament de la suspensió de la 
resolució del contracte d'obres - TECYRSA 
 

Decret d’Alcaldia  
 
Expedient: X2021000011 

 
Antecedents de fet  
 

En data 8 de juny de 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia, es va suspendre de forma cautelar la 
tramitació del procediment de resolució del contracte d’obres, adjudicat a TECYR 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A, (TECYRSA) per la urbanització del desglossat de la 

fase 2 del projecte d’ urbanització UA16: sector industrial sud, Breda, per causa imputable al 
contractista. Aquest procediment de resolució del contracte, fou iniciat per acord plenari de data 1 de 
febrer de 2021.  

 
En base aquests acords, es va atorgar a TECYRSA un termini improrrogable d’un mes a comptar des 
de la notificació dels presents acords per què executés i finalitzés les actuacions que es detallen a 

l’informe emès pel director facultatiu de les obres. La finalització de les obres permetria a 
l’administració contractant recepcionar la urbanització i iniciar el període de garantia.  
 



 

 

Aquesta resolució va ser notificada a les persones interessades (PRODOP, ATRADIUS CREDITO Y 
CAUCION SA i TECYRSA). Consta a l’expedient que les notificacions electròniques varen ser 
acceptades en data 9 de juny de 2021, excepte la practicada a l’administració concursal 

(tecyrsa@urena-admonconcursal.com), que consta rebutjada.  
 
En data d’avui, 12 de juliol de 2021, no consta que TECYRSA s’hagi personat a l’obra, ni hagi iniciat 

mínimament cap actuació als efectes de finalitzar les obres pendents. Per tant, ha desistit novament 
de les seves obligacions, deixant transcorre el termini excepcional d’execució de l’obra que se li va 
atorgar en virtut del Decret d’Alcaldia de data 8 de juny de 2021.  

 
No obstant, en data 12 de juliol de 2021 ha tingut entrada un escrit signat en data 9 de juliol de 2021 
per l’Administració concursal, Sr. Pablo Ureña Gutiérrez, al.legant que actua en substitució dels 

administradors de la concursada TECYRSA. Mitjançant aquest escrit manifesta que TECYRSA no pot 
executar les obres requerides mitjançant el Decret d’Alcaldia de data 8 de juny de 2021, atès que el 
contracte s’ha de considerar resolt una vegada aprovat l’Auto judicial de data 14 de juny de 2021, pel 

qual s’acorda l’obertura de la fase de liquidació concursal de TECYRSA, fet que dona lloc “ope legis” 
a la resolució del contracte  
 

A la vista dels antecedents i acreditats els incompliments contractuals així com l’aplicació de les 
causes de resolució del contracte que són imputables exclusivament a TECYRSA, i de conformitat 
amb els informes jurídics que obren a l’expedient, resulta procedent deixar sense efecte la suspensió 

cautelar del procediment de resolució del contracte d’obres i continuar la seva tramitació en els 
termes indicats per l’acord plenari de data 1 de febrer de 2021.  
 

Legislació aplicable  
 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre (TRLCSP). 

 
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). 
 
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. 
 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

(LPAC-AAPP). 
 
Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 

 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53.d 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.- Deixar sense efecte la suspensió del procediment de resolució del contracte d’obres del 
desglossat de la fase 2 del projecte d’urbanització de la UA16: sector industrial sud, Breda 

(Expedient: X2021000011) i ordenar la continuació del procediment en els termes de l’acord plenari 
de data 1 de febrer de 2021.  
 

Segon.- Desestimar les al·legacions del recurs de reposició presentat en data 16 de febrer de 2021 
per ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, de conformitat amb 
les fonamentacions jurídiques i els termes transcrits a l’informe dels serveis jurídics municipals de 

data 19 de febrer de 2021.  
 
Tercer.- Desestimar les al·legacions del recurs de reposició presentat en data 17 de març de 2021 

per TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A., de conformitat amb les fonamentacions 
jurídiques i els termes transcrits a l’informe de secretaria-intervenció emès en data 23 d’abril de 2021. 
 

Quart.- Declarar acreditat l’incompliment contractual per part de TECYR CONSTRUCCIONES Y 
REPARACIONES, S.A. i conseqüentment s’acorda continuar amb el procediment de resolució del 
contracte motivat per les següents causes: 



 

 

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

 
- Per haver estat declarada la empresa en concurs de creditors el dia 27 de maig de 2020, en els 
termes de l’ article 223 b) del RDL 3/2011. 

 
Cinquè.- Sol·licitar un dictamen preceptiu a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya tal com estableix l’article 109. d) del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 22.1.d) de la LPAC-AAPP es suspenen els terminis per 

resoldre i notificar la resolució definitiva de l’expedient.  
El dictamen es sol·licita sobre la següent proposta d’acord que aquesta Alcaldia formularà davant del 
Ple de la Corporació:  

 
I.- Aprovar la resolució del contracte d’ obres, adjudicat el 27 de novembre de 2017 a TECYR 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A, per l’execució del desglossat de la fase 2 del projecte 

d’ urbanització UA16: sector industrial sud, Breda, per causa imputable al contractista; concretament 
per concorre les següents: 

a) Per haver incorregut la empresa en demora respecte del compl iment dels terminis per l’ 

execució del contracte, en els termes de l’ article 223 d) del RDL 3/2011.  
 

b) Per haver estat declarada la empresa en concurs de creditors el dia 27 de maig de 2020, en 

els termes de l’ article b) del RDL 3/2011. 
 
II.- Confiscar la totalitat de la garantia definitiva dipositada a favor de l’Ajuntament de Breda, que es 
correspon a 77.460,61 euros avalats mitjançant un certificat d’assegurança de caució número 

4.182.435 de ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A -
28008795. 
III.- Requerir a ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y REASEGUROS que transfereixi 

la quantia de 77.460,61 euro al compte bancari indicat per l’Ajuntament de Breda com a 
conseqüència dels incompliments contractuals determinats en el punt primer dels presents acords per 
part de TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. 

IV.- Requerir a PRODOP, en qualitat de director facultatiu de les obres que procedeixi en el termini 
d’un mes a fer la comprovació, medició i liquidació de les obres realitzades segons l’ establert al 
projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista.  

Del resultat d’ aquest acte es coneixeran quines son les obres pendents després de la resolució i, una 
vegada coneguda aquesta dada, el redactor del projecte o un tècnic qualificat haurà de redactar la 
corresponent separata del projecte, on quedin concretades, definides i valorades les unitats d’ obres 

pendents d’ execució. 
En qualsevol cas TECYRSA haurà d’ indemnitzar a l’Ajuntament de Breda pels danys i perjudicis 
ocasionats, i entre aquests danys es comptabilitzaran les despeses que siguin necessàries per 

executar totes les obres i actuacions d’urbanització pendents, que hagin de ser contractades a 
tercers.  
La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, sense perjudici de la 

subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix a l’ import que excedeixi de la 
garantia confiscada.  
 

V.- Comunicar aquests acords al Registre Públic de Contractes i al Regis tre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades de l’Estat.  
 

VI.- Notificar els presents acords a l’empresa TECYRSA, a PABLO UREÑA GUTIÉRREZ, a 
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA, i a PRODOP.  
 

Sisè.- Convalidar els presents acords pel Ple municipal.  
 
Setè.- Notificar la present resolució als interessats (PRODOP, ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA 

i TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES S.A) amb indicació dels recursos pertinents.  
 
Intervencions:   

L’Alcalde presenta la proposta i explica els antecedents.  
 
 



 

 

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 

Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
5.0.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 10/2021 mitjançant suplement de crèdit  

 
Antecedents 
 

L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 16 de juliol de 2021, ha 
ordenat la incoació de l’expedient 10/2021 de suplement de crèdit, atès que determinades despeses 
no es poden demorar fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les. 

 
Concretament l’informe d’Alcaldia estableix :  
 

“El document que es va enviar en el seu moment per optar a la subvenció del PUOSC era un 
document tècnic equivalent a una memòria valorada o projecte bàsic, on les partides estaven 
calculades més a l’engròs i sense entrar tan al detall.  

Un cop fet l’anàlisi detallat de la totalitat de les partides en el corresponent projecte de naturalesa 
executiva, el tècnic redactor ha evidenciat diferències molt considerables entre el pressupost 
corresponent a la memòria valorada i als imports obtinguts al pressupost detallat del document  

executiu.  
Independentment que la situació no sigui volguda ni agradable per qui subscriu la present memòria, 
no queda altra opció que acceptar l’enorme desviació de pressupost que suposa i dotar de més 

partida pressupostària el mateix concepte inversor, donat el caràcter d’inversió estratègica que té 
aquesta intervenció.  
Així doncs, i malgrat l’enorme diferència entre els imports inicial i final, es considera de vital 
importància el projecte inversor i es proposa suplementar la partida d’inversió real en els t ermes 

econòmics exposats a l’apartat 1 de la present memòria. Es pretén finançar el suplement de crèdit 
amb la utilització del Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals, tal com s’explica en 
l’apartat 2 del present document. 

Per últim però no menys important. cal valorar la idoneïtat de no malmetre la viabilitat del projecte per 
tal de no posar en risc els fons PUOSC obtinguts per a aquest inversió en concret; tot tenint en 
compte que està explícitament vetada l’opció de canvi de destinació dels  fons PUOSC en altres 

projectes de naturalesa d’inversió.”  
 
A l’expedient hi consta l’informe de control permanent de secretaria-intervenció, i l’informe sobre la 

capacitat de finançament de la corporació.  
 
Fonaments de Dret 

 
Article 170.2 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals. 

Articles 35, 36 del Reial decret 500/1990. 
Bases 8 i 59 de les bases d’execució del pressupost 2021.  
 

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient MC 10/2021 de suplement de crèdit del pressupost de 
despeses, amb el següent detall: 
 
Expedient 10/2021 suplement de crèdit 

   Altes en aplicacions de Despeses 
   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  
Denominació 

Crèdit 
inicial + MC Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

342 60900 Ordenació zona esportiva (PUOSC 2020) 121.700,00 130.000,00 251.700,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 130.000,00       

      Finançament: 
    

Altes en aplicacions d'Ingressos 
  

A incorporar a 
l'exercici 

Eco. IMPORT 
  

2020 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 130.000,00 
  

  TOTAL FINANÇAMENT 130.000,00 
  



 

 

 
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, explicant que suplementar la partida del pressupost permetrà que 
l’Ajuntament no hagi de renunciar a la subvenció del PUOSC i podrà executar les obres, 
previsiblement durant l’últim trimestre de l’any.  

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JxCat-Breda, manifesta que el seu grup valora bé la inversió 
però creu que el diferencial de pressupost és excessiu i lamenta la poca cura i diligència que hi ha 

hagut en aquest tema per part de l’Ajuntament.  
 
L’Alcalde respon que són els primers que els incomoda aquest tema, atès que certament no és un 

plat de bon gust per ningú.  Reconeix que sovint les memòries valorades de les obres s’han de fer 
massa ràpid i indueix a errors, fet que òbviament s’ha d’evitar que torni a passar.   
 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que malgrat veuen necessària la inversió 
projectada a la zona esportiva, creu que no és la manera de fer els càlculs atès que ha quedat 
totalment alterat.  Demana qui és el responsable atès que hi ha molta diferència entre els dos 
projectes i no sembla que sigui la manera de fer els càlculs i els pressupostos.  

 
L’Alcalde respon que el projecte ha estat realitzat per un tècnic extern que no dirà públicament el seu 
nom per respecte, però li dirà en privat. 

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, pregunta quin import finançava el PUOSC.  
 

L’Alcalde respon que el PUOSC finança 67.000 euros de 111.000.   Manifesta que si l’Ajuntament 
renuncia a fer l’obra perdria aquest cofinançament atès que les bases de les subvencions del PUOSC 
estipulaven expressament que no permetien un canvi de destí.  

 
El Sr. Reche manifesta que l’obra pot semblar vistosa però no és imprescindible per acabar-hi 
destinant tants diners.  

 
El Sr. Marin pregunta per les causes de la desviació pressupostaria, quins han estat els errors de 
càlcul.  

 
L’Alcalde respon que el redactor del projecte ha acabat trobant diferencies en el cost dels serveis, de 
l’enllumenat, de l’enllaç entre zones i els amidaments, en que segurament devia tenir un error material 

a l’excel utilitzat.  Conclou dient que hem de poder entendre les causes de l’error, però un cop 
acceptat que ha passat,  hem de buscar solucions, i aquesta passa per suplementar el pressupost si 
el projecte així ho requereix. 

 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 

Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) i 3 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Aleix 
Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 

6.0.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 11/2021 mitjançant crèdit extraordinari  
 
Antecedents 

 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 16 de juliol de 2021, ha 
ordenat la incoació de l’expedient 11/2021 de crèdit extraordinari, atès que determinades despeses 

no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les. 
 



 

 

La necessitat de dotar d’un crèdit extraordinari ve derivada de l’ Auto judicial d’execució de sentència 
emès en data 12 de juliol de 2021, en el marc de la demanda d’execució de títols judicials (núm. 
69/2019 - B  Procediment: 301/2013 Recurs ordinari - Jutjat Contenciós Administratiu 2 Girona), 

interposada per la societat en liquidació Construccions Pablo Ortega SL. 
 
En virtut d’aquest Auto executiu, es requereix a l’Ajuntament que en el termini de 15 dies procedeixi a 

abonar a l’actora la quantitat de 7.644,64 euros en concepte d’interessos meritats.  
 
Vist això, es fa necessari dotar de partida pressupostària el concepte en si per tal de fer efectiu el 

pagament dins del termini donat pel jutge i no generar més interessos de demora.  
 
A l’expedient hi consta l’informe de control permanent de secretaria-intervenció, i l’informe sobre la 

capacitat de finançament de la corporació.  
 
Fonaments de Dret 

 
Article 170.2 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals. 

Articles 35, 36 del Reial decret 500/1990. 
Bases 8 i 59 de les bases d’execució del pressupost 2021.  
 

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient MC 11/2021 de crèdit extraordinari del pressupost de 
despeses, amb el següent detall: 
 
Expedient 11/2021 crèdit extraordinari 

   Altes en aplicacions de Despeses 
   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial  Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

929 35200 Interessos de demora  0,00 7.650,00 7.650,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 7.650,00       

      Finançament: 
    

Altes en aplicacions d'Ingressos 
  

A incorporar a 
l'exercici 

Eco. IMPORT 
  

2020 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 7.650,00 
  

  TOTAL FINANÇAMENT 7.650,00 
   

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 
 

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit 

Cortada Esteve, Aleix Reche Martí). 
 
7.0.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 12/2021 mitjançant transferència entre partides de 

diferent vinculació jurídica 
 
Antecedents 

 



 

 

L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 16 de juliol de 2021, ha 
ordenat la incoació de l’expedient 12/2021 de transferència de crèdit entre partides de diferent 
vinculació jurídica, atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i 

no existeix crèdit per atendre-les. 
 
Des de la regidoria d'Hisenda es considera pertinent dotar de majors recursos pressupostaris la 

partida destinada a indemnitzacions a tercers, vist que ja hi ha 500 euros compromesos en concepte 
de costes processals referents al recurs contenciós administratiu interposat per Construccions Pablo 
Ortega SL i un parell d’expedients de reclamació patrimonial per responsabilitat patrimonial de les 

administracions públiques oberts i pendents de veure com es resolen.  
 
A l’expedient hi consta l’informe de control permanent de secretaria-intervenció, i l’informe sobre la 

capacitat de finançament de la corporació.  
 
Fonaments de Dret 

 
Article 170.2 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals. 

Articles 35, 36 del Reial decret 500/1990. 
Bases 8 i 59 de les bases d’execució del pressupost 2021.  
 

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 12/2021 de transferència de crèdit entre partides de diferent 
vinculació jurídica del pressupost de despeses, amb el següent detall: 
 
Expedient 12/2021 transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica. 

 Altes en aplicacions de Despeses 
   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial + MC Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

929 22699 Indemnitzacions a tercers  2.000,00 2.000,00 4.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 2.000,00       

      Finançament: 
    

Baixes en aplicacions de Despeses 
   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial + MC Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

929 500 Contingències pressupostàries  6.000,00 -2.000,00 4.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ -2.000,00       

 
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 
 

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit 

Cortada Esteve, Aleix Reche Martí). 
 
 

8.0.- Aixecar l’objecció en relació al reconeixement i ordenació de pagament dels interessos de 
demora deguts en el marc del procediment contenciós administratiu instat per la societat 
Construccions Pau Ortega SL.  

 



 

 

Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de data 5 d’agost de 2019 va reconèixer l’obligació de pagament de 

120.725,70 euros de principal més 23.709,74 euros en concepte d’interessos de demora (total 
144.435,44 euros) a favor de la societat en liquidació de concurs de creditors, Construccions Pau 
Ortega SL., en compliment de l’execució de la Dispositiva de la sentència número 349 de la Secció 

Tercera de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - 
TSJC - que resol el recurs d’apel·lació número 21/2016.  
 

L’Ajuntament de Breda va pagar en data 1 de octubre de 2019 la quantitat de 101.194,48 euros i el 19 
de maig de 2020 va pagar els restants 43.240,96 euros als efectes de tenir per executada la 
sentència.   

 
No obstant això, Construccions Pau Ortega SL va interposar una demanda d’execució de títols 
judicials (núm. 69/2019 - B  Procediment: 301/2013 Recurs ordinari - Jutjat Contenciós Administratiu 2 

Girona), per entendre que l’Ajuntament no havia pagat els interessos demora que corresponien.    
 
Mitjançant Auto judicial, emès en data 12 de juliol de 2021, s’ha resolt la demanda i s’ha requerit a 

l’Ajuntament que, en el termini de 15 dies,  procedeixi abonar la quantitat de 7.644,64 euros en 
concepte d’interessos meritats i no pagats.  També aprova la condemna en costes limitada a la 
quantitat de 500 euros.  

 
En data 16 de juliol de 2021 el secretari-interventor ha emès informe de fiscalització prèvia amb 
objeccions, per manca de consignació pressupostaria.  

 
Malgrat les objeccions, que paralitzen el procediment, el secretari interventor fa les següents 
observacions:  
 

-  Informa que l’Auto judicial és d’execució forçosa i s’ha de complir en el termini màxim de 15 dies, 
per aquest motiu proposa que els interessos de demora i les costes judicials es reconeguin i paguin 
inicialment com una operació pendent d’aplicar al pressupost (compte extra pressupostari 555 

“pagaments pendents d’aplicació”), i simultàniament es tramiti una modificació de pressupost per 
dotar de crèdit suficient, a càrrec del romanent de tresoreria per despeses generals.  
 

- Adverteix que una vegada pagats els interessos quedarà pendent el pagament de les costes 
processals, que quedaran limitades a un màxim de 500 euros.   
 

A la vista de l’objecció realitzada per secretaria-intervenció, i les observacions efectuades,  resulta 
necessari que el Ple de la Corporació resolgui l’objecció, deixant -la sense efectes, i habiliti a l’Alcaldia 
a ordenar efectivament el pagament dels interessos deguts.  

 
Fonaments de Dret 
 

Articles 215, 216 i 217.2 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. 
 

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

Primer.-  Aixecar i deixar sense efecte l’objecció formulada per secretaria-intervenció en relació al 
reconeixement i ordenació de pagament de 7.644,64 euros en concepte d’interessos de demora 
deguts en el marc del procediment contenciós administ ratiu instat per la societat en liquidació de 

concurs de creditors, Construccions Pau Ortega SL.  
 
Segon.-   Autoritzar a l’Alcaldia per tal que ordeni el pagament en els termes establerts en el Decret 

d’Alcaldia de data 16 de juliol de 2021, a fi de donar compliment a l’Auto judicial d’execució forçosa 
emès en data 12 de juliol de 2021. 
 

Tercer.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació i a la Tresoreria 
 
Quart.-  Facultar 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, José 

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

9.0.- Aprovar definitivament el text del Conveni marc de col·laboració sobre la Xarxa Territorial 
de Museus de les comarques de Girona 
 

Antecedents 
 
El Ple de la corporació, en sessió celebrada, el dia 1 de febrer de 2021, va aprovar el conveni marc 

de col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural sobre la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona.  
 

Aquest nou conveni marc havia estat aprovat en data 12 de gener de 2021 per la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona. Tanmateix, degut a l’anunci de la convocatòria d’eleccions al Govern de la 
Generalitat, no es va arribar a signar a l’espera de concretar qui seria el/la titular de cultura per part 

de la Generalitat. És per aquest motiu que es proposa l’aprovació del nou conveni, amb tots els 
titulars actualitzats 
 

Legislació aplicable 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 d’abril,  reguladora de les bases 
del Règim Local i concreta que és una competència de la Diputació la cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i la planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres 
competències de la resta d’administracions  públiques. 

 
D’acord a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; i a l’article 47.1, de la llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, no tenen 

la consideració de conveni, els protocols generals d’actuació o instruments similars que comportin 
meres declaracions d’intenció de contingut general o que expressin la voluntat de les administracions i 
parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú. 

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

 
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Museu Etnològic del Montseny, la Gabella (Arbúcies), el 

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, el Museu Darder, espai d’interpretació de l’Estany 
(Banyoles), el Terracotta. Museu de la Terrissa i la Ceràmica (La Bisbal d’Empordà), el Museu 
municipal Josep Aragay (Breda), l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu 

d’Arqueologia de Catalunya – Empúries (L’Escala), el Museu de l’Anxova i de la Sal (L’Escala), El 
Museu de l’Empordà (Figueres), el Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya - Girona, el Museu d’Art de Girona, el Museu del Cinema. Col·lecció 

Tomàs Mallol (Girona), el Museu d’Història de Girona, el Museu d’Història dels Jueus (Girona), el 
Tresor de la Catedral (Girona), el Museu municipal de Llívia, el Museu del Mar de Lloret de Mar, el 
Museu de la Garrotxa (Olot), el Museu dels Sants (Olot), el Museu del Suro de Palafrugell, el Museu 

de la Pesca (Palamós), el Museu etnogràfic de Ripoll, el Museu d’història de Sant Feliu de Guíxols, el 
Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí) i el Museu d’Arqueologia de Catalunya – Ullastret 
sobre la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona, el text del qual es transcriu com 

segueix: 
 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL MUSEU ETNOLÒGIC DEL 
MONTSENY LA GABELLA (ARBÚCIES), EL MUSEU ARQUEOLÒGIC COMARCAL DE 
BANYOLES, EL MUSEU DARDER. ESPAI D’INTERPRETACIÓ DE L’ESTANY (BANYOLES), 

TERRACOTTA. MUSEU DE TERRISSA I CERÀMICA INDUSTRIAL DE LA BISBAL (LA BISBAL 
D’EMPORDÀ), EL MUSEU MUNICIPAL JOSEP ARAGAY (BREDA), L’ECOMUSEU-FARINERA DE 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, EL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – EMPÚRIES 

(L’ESCALA), EL MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL (L’ESCALA), EL MUSEU DE L’EMPORDÀ 
(FIGUERES), EL MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA (FIGUERES), EL MUSEU 
D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – GIRONA, EL MUSEU D'ART DE GIRONA, EL MUSEU DEL 



 

 

CINEMA. COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL (GIRONA), EL MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA, EL 
MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS (GIRONA), EL TRESOR DE LA CATEDRAL DE GIRONA, EL 
MUSEU MUNICIPAL DE LLÍVIA, EL MUSEU DEL MAR DE LLORET DE M AR, EL MUSEU DE LA 

GARROTXA (OLOT), EL MUSEU DELS SANTS D’OLOT, EL MUSEU DEL SURO DE 
PALAFRUGELL, EL MUSEU DE LA PESCA (PALAMÓS), EL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL, 
EL MUSEU D’HISTÒRIA. SANT FELIU DE GUÍXOLS, EL MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA 

(TORROELLA DE MONTGRÍ) I EL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – ULLASTRET 
SOBRE LA XARXA TERRITORIAL DE MUSEUS DE LES COMARQUES DE GIRONA 
 

INTERVENEN 
 
En primer lloc, l’Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, consellera de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 
En segon lloc, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona.  
En tercer lloc, l’Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà, alcalde d’Arbúcies.  

En quart lloc, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, alcalde de Banyoles.  
En cinquè lloc, l’Il·lm. Sr. Enric Marquès Serra, alcalde de la Bisbal d’Empordà.i president del Patronat 
del Terracotta Museu de Ceràmica. 

En sisè lloc, l’Il·lm. Sr. Dídac Manresa Molins, alcalde de Breda.  
En setè lloc, l’Il·lm. Sr. Salvi Güell Bohigas, alcalde de Castelló d’Empúries i president de la Jun ta 
Rectora de l'Ecomuseu Farinera. 

En vuitè lloc, el Sr. Josep Manuel Rueda Torres, director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.  
En novè lloc, l’Il·lm. Sr. Victor Puga López, alcalde de l’Escala.  
En desè lloc, el Sr. Josep Maria Joan Rosa, president de la Fundació del Museu del Joguet de 

Catalunya. 
En onzè lloc, l’Il·lma. Sra. Agnès Lladó Saus, alcaldessa de Figueres.  
En dotzè lloc, l’Il·lma. Sra. Marta Madrenas Mir, i alcaldessa de Girona, presidenta de la Fundació 
Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol i presidenta del patronat del Call de Girona. 

En tretzè lloc, el provicari general, Mn. Joaquim Giol Aymerich, administrador del Capítol de la 
Catedral de Girona. 
En catorzè lloc, l’Il·lm. Sr. Elies Nova, alcalde de Llívia.  

En quinzè lloc, l’Il·lm. Sr. Jaume Dulsat Rodríguez, alcalde de Lloret de Mar.  
En setzè lloc, l’Il·lm. Sr. Josep Berga Vayreda, alcalde d’Olot.  
En dissetè lloc, l’Il·lm. Sr. Josep Piferrer Puig, alcalde de Palafrugell i president de la Fundació 

Pública per a la prestació del servei de Museu Municipal (Museu del Suro). 
En divuitè lloc, l’Il·lm. Sr. Lluís Puig Martorell, alcalde de Palamós i president de la Fundació 
Promediterrània. 

En dinovè lloc l’Il·lm. Sr. Jordi Munell Garcia, alcalde de Ripoll,  
En vintè lloc, l’Il·lm. Sr. Carles Motas López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols. 
En vint-i-unè lloc, l’Il·lm. Sr. Jordi Colomí Massanas, alcalde de Torroella de Montgrí.  

 
ACTUEN 
La primera, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut  de l’article 12 

de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya. 
 

El segon, en representació de la Diputació de Girona, en virtut de les competències que li confereix 
l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 
90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya i assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de la Diputació de Girona, 
com a fedetari públic, tal i com disposa l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

 
El tercer, en nom i representació del Museu Etnològic del Montseny la Gabella, d’acord amb l’acta de 
la sessió extraordinària celebrada pel Ple Municipal de data de 13 de juny de 2015. 

 
El quart, en nom i representació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i el Museu Darder. 
Espai d’Interpretació de l’Estany, d’acord amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 
El cinquè, en nom i representació de Terracotta. Museu de terrissa i ceràmica industrial de la Bisbal, 

segons l’article 16 dels estatuts de l'OAL Terracotta Museu de Ceràmica.  
 
El sisè, en nom i representació del Museu Municipal Josep Aragay, d’acord amb el text refós de la Llei 



 

 

municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El setè, en nom i representació de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, segons acord del Ple 

de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries de data 18 de juliol de 2019.  
 
El vuitè, en nom i representació del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, del Museu 

d'Arqueologia de Catalunya-Girona, del Museu d'Art de Girona i del Museu d'Arqueologia de 
Catalunya-Ullastret, d’acord amb el Decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts 
de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 

 
El novè, en nom i representació del Museu de l’Anxova i de la Sal, d’acord amb el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  

 
El desè, en nom i representació del Museu del Joguet de Catalunya, d’acord amb l’establert en la 
Constitució de la fundació privada Museu del Joguet de Catalunya, de 19 de desembre de 1997.  

 
La onzena, en nom i representació del Museu de l’Empordà, d’acord amb text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 
La dotzena, en nom i representació del Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol, d’acord amb els 
articles 10 i 12 dels estatuts de la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol; del Museu 

d’Història de Girona, d’acord al text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i del Museu d’Història dels Jueus, d’acord amb l’article 9 dels 
Estatuts del Patronat del Call de Girona. 

 
El tretzè, en nom i representació del Tresor de la Catedral de Girona, mitjançant nomenament 
episcopal. 
 

El catorzè, en nom i representació del Museu Municipal de Llívia, d’acord amb el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 

El quinzè, en nom i representació del Museu del Mar de Lloret de Mar, d’acord amb el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 

El setzè, en nom i representació del Museu de la Garrotxa i del Museu dels Sants d’Olot, d’acord amb 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril. 

 
El dissetè, en nom i representació del Museu del Suro de Palafrugell, per acord del ple extraordinari 
de l'Ajuntament de Palafrugell de 15 de juny de 2019. 

 
El divuitè, en nom i representació del Museu de la Pesca, d’acord amb la sessió constitutiva de la 
Corporació de data 26 de maig de 2019. 

 
El dinovè, en nom i representació del Museu Etnogràfic de Ripoll, segons acord del Ple Municipal de 
l’Ajuntament de data 15 de juny de 2019. 

 
El vintè, en nom i representació del Museu d’Història. Sant Feliu de Guíxols, d’acord amb el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  

 
El vint-i-unè en nom i representació del Museu de la Mediterrània, d’acord les atribucions  delegades 
per decret d’alcaldia número 2019/2693, de 15 de juny de 2019. 

 
EXPOSEN 

1.  La Generalitat de Catalunya d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de 

setembre, del patrimoni cultural català, té competència exclusiva en aquesta matèria. 
 

2.  El Departament de Cultura desenvolupa la seva acció museística a 

través de Museus 2030.Pla de Museus de Catalunya. Entre altres actuacions el Pla proposa 
crear xarxes territorials de museus per al conjunt del país amb la finalitat de concertar amb les 
administracions provincials els recursos destinats als museus del seu àmbit territorial, fomentar 

la seva cooperació per assolir una major eficiència dels recursos públics i organitzar serveis 
d’economia d’escala per al conjunt de museus de cada xarxa territorial. 
 



 

 

3.  La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperac ió en la 
demarcació territorial de les comarques de Girona, presta un servei públic definit per la 
promoció de la cultura, les arts i el coneixement al territori, i actuant amb agents públics i 

privats en el foment d’iniciatives culturals. Pel que fa als museus, els dóna suport econòmic per 
potenciar la seva activitat i gestiona actuacions específiques, com el programa Indika, adreçat 
al públic escolar o subvencions específiques per inversions, l’objectiu de les quals és la millora 

dels equipaments. 
 

4.  El Departament de Cultura i la Diputació de Girona tenen una llarga 

trajectòria de col·laboració en matèria museística, la més recent de la qual ha estat la signatura 
de convenis de col·laboració els anys 2009 i 2015 per la creació de la Xarxa de Museus locals 
de Catalunya. Girona i que han estat fins ara el marc de referència per coordinar les polítiques 

de subvencions als museus de les dues institucions. 
 

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

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

 
6.  Per tal de continuar i desenvolupar l’actuació concertada, les 

institucions signants es proposen col·laborar per renovar l’actual xarxa territorial de museus de 

les comarques de Girona, mitjançant la rescissió del conveni marc actual i la signatura d’aquest 
nou conveni marc. 
 

Amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laborac ió, les parts acorden subscriure el present 
conveni de conformitat amb els següents 
 
PACTES 

 
Primer.- Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és la renovació per part del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, la Diputació de Girona, el Museu Etnològic el Montseny la Gabella (Arbúcies), el Museu 
Arqueològic Comarcal de Banyoles, el Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany (Banyoles), 
Terracotta. Museu de Terrissa i Ceràmica Industrial de la Bisbal (La Bisbal d’Empordà), el Museu 

Municipal Josep Aragay (Breda), l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu 
d'Arqueologia de Catalunya – Empúries (l’Escala), el Museu de l’Anxova i de la Sal (l’Escala), el 
Museu de l’Empordà (Figueres), el Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), el Museu 

d'Arqueologia de Catalunya – Girona, el Museu d'Art de Girona, el Museu del Cinema. Col·lecció 
Tomàs Mallol (Girona), el Museu d’Història de Girona, el Museu d’Història dels Jueus (Girona), el 
Tresor de la Catedral de Girona, el Museu Municipal de Llívia, el Museu del Mar de Lloret de Mar, el 

Museu de la Garrotxa (Olot), el Museu dels Sants d’Olot, El Museu del Suro de Palafrugell, el Museu 
de la Pesca (Palamós), el Museu Etnogràfic de Ripoll, el Museu d’Història. Sant Feliu de Guíxols, el 
Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí) i el Museu d'Arqueologia de Catalunya – Ullastret de 

la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona, amb la finalitat de dur a terme totes les 
actuacions necessàries per potenciar les funcions pròpies  dels museus com a institució cultural 
pública, impulsar la seva projecció social i cultural i fer-los sostenibles en el context econòmic actual. 

 
La xarxa és d’adhesió voluntària, amb la finalitat de dur a terme totes les actuacions necessàries per 
potenciar les funcions pròpies dels museus com a institució cultural pública, impulsar la seva projecció 

social i cultural i fer-los més sostenibles en el context econòmic actual.  
 
El conveni estableix les funcions de la xarxa i l’orientació sobre els serveis i activitats que han de dur 

a terme; el sistema de governança, els museus que en poden formar part i el seu procediment 
d’incorporació; i els instruments de planificació, seguiment i avaluació de l’activitat de la xarxa.  
 

Segon.- Funcions de la xarxa 
 
Les parts acorden que les funcions pròpies d’una xarxa territorial, d’acord amb el Pla de Museus de 

Catalunya, són dues: 
 

-  Primera, la funció cooperativa: detectar les necessitats dels museus 

que s’han de resoldre mitjançant la provisió de serveis estables i d’economia d’escala, i 
avaluant-ne els seus resultats. 
 



 

 

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

 
Tercer.- Membres de la Xarxa i procediment d’adhesió i exclusió 
 

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

 
- poden ser-ne membres tots els museus inscrits en el Registre de 

Museus de Catalunya que pertanyin a la província de Girona. (vegeu en l’Annex I, la relació de 

museus registrats de les comarques de Girona, en el moment de signatura del present conveni). 
 
- els museus nacionals, d’interès nacional o participats per la Generalitat 

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

 

El procediment d’incorporació a la Xarxa de nous membres es farà per adhesió a aquest conveni 
mitjançant declaració unilateral del museu interessat, segons el formulari que s’adjunta en l’Annex II. 
Aquesta declaració unilateral haurà de ser aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte 

cinquè d’aquest conveni. 
 
En cas que un dels membres de la Xarxa no compleixi els drets i deures previstos en el pacte quart 

del present conveni, des de la Comissió Tècnica se’n podrà proposar la seva exclusió a la Comissió 
Institucional. 
 
L’exclusió haurà de ser aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte cinquè d’aquest 

conveni. 
 
Els equipaments patrimonials bàsics podran participar de les xarxes territorials de dues maneres: o bé 

vinculant-se formalment a un museu acreditat mitjançant un conveni, o havent iniciat formalment el 
procediment d’acreditació per esdevenir museu. Els equipaments patrimonials bàsics que hagin iniciat 
formalment el procés d’acreditació podran ser membres de les xarxes. Això no obstant, s’establirà 

una moratòria per als equipaments patrimonials bàsics que ja formen part d’una xarxa territorial, per 
tal que es puguin adaptar a la normativa que s’elaborarà en relació amb les xarxes. 
 

Quart.- Drets i deures dels museus membres de la Xarxa 
 
Un museu membre de la Xarxa té els següents drets: 

 
- accedir als càrrecs de la Comissió Institucional i de la Comissió Tècnica que contempla aquest 

conveni i els que aquestes puguin crear en el moment d’organitzar el seu funcionament intern, 

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

 

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

mancomunades, 
 

- en cas que disposi d’una competència o d’un capital específic de valor per a la resta de museus 

i que pugui aportar a la xarxa, participar com a prestador de serveis i actuacions de la xarxa, 
d’acord amb els procediments establerts en la legislació vigent. 
 

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

 

Un museu membre de la Xarxa té els següents deures: 
 

- nomenar els representants de la Comissió Institucional i Tècnica, participar en les reunions de 

les dues i dur a terme les tasques que se’n derivin,  
 

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



 

 

formin part, 
 

- en cas que esdevingui prestador de serveis de la xarxa o SAM, realitzar les actuacions 

compromeses en els terminis i condicions acordades. 
 
Cinquè.- Governança de la Xarxa. 

 
Comissió Institucional 
 

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

 
Funcions de la Comissió Institucional: 
 

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

 

És el document que descriu la missió, els objectius estratègics, les principals actuacions i 
serveis de la Xarxa, en una perspectiva de quatre anys. Conté una previsió pressupostària 
d’aquest període i de les aportacions de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona, 

no vinculants. Conté també el sistema d’indicadors i de mesurament per avaluar el conjunt de 
l’activitat de la xarxa, 

 

2.  Pla anual d’activitats de la xarxa. Aprovació de la proposta del pla 
anual de la Xarxa i aprovació, si s’escau, dels  resultats, 

 
3.  Concertació dels suports econòmics als museus de les dues 

institucions. Definició de les actuacions dels museus prioritàries de suport econòmic i dels 
criteris generals de valoració, 
 

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

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

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

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

 
La Comissió Institucional està copresidida pel titular del Departament de Cultura, o persona en qui 
delegui, i pel titular de la Diputació de Girona, o persona en qui delegui. 

 
La Comissió Institucional es reunirà com a mínim un cop a l’any i serà convocada conjuntament pels 
representants de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura. 

 
Les decisions de la Comissió Institucional hauran de comptar amb l’acceptació de la majoria  dels 
membres i, en tot cas, dels representants de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona. 

 
Comissió Tècnica 
 

Està formada per la direcció de cada museu membre, un tècnic/a de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura i un tècnic/a de la Diputació de Girona. 
 

Funcions de la Comissió Tècnica: 
 

1.  Programa d’Actuacions. Elaboració, d’acord amb les directrius fixades 

per la Comissió Institucional, 
 

2.  Pla Anual d’Activitat de la Xarxa. Valoració i aprovació, si escau, de la 



 

 

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

3.  Rebre comptes de l’activitat del SAM, 
 

4.  Suports econòmics als museus. Elaboració dels criteris, sistemes de 

valoració, etc. d’acord amb les instruccions de la Comissió Institucional, 
 

5.  Execució de totes les tasques que li designi la Comissió Institucional. 

 
La Comissió Tècnica comptarà amb una presidència i una vicepresidència que s’escollirà entre els 
directors/es dels museus. 

 
La Comissió Tècnica es reunirà com a mínim dos cops a l’any i serà convocada per la seva  
presidència. El SAM assumirà les funcions de secretaria. 

 
La presidència i la vicepresidència de la Comissió recaurà cada any en un museu diferent, començant 
pel primer i el darrer del llistat, ordenat alfabèticament per municipis, de museus que formen part de la 

Xarxa. 
 
Les decisions de la Comissió Tècnica hauran de comptar amb l’acceptació de la majoria  dels 

membres i, en tot cas, dels representants de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona. 
 
Sisè.- Finançament de la Xarxa. 

 
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona aportaran els recursos econòmics necessaris per 
l’acompliment de les funcions cooperativa i de foment que consten en el pacte segon, seguint les 
següents orientacions: 

 
-  Funció cooperativa: 

 

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

-  Funció de foment. Les dues institucions coordinaran les línies de 
subvenció als museus. 

 

Aquells recursos econòmics que es destinin al compliment de la funció de foment dels museus de la 
xarxa prevista en el pacte segon, les dues institucions acordaran el procediment de distribució 
mitjançant la signatura de convenis específics, si s’escau, en els termes previstos en el pacte vuitè, i 

en qualsevol cas les parts coordinaran els recursos econòmics que es destinin al compliment de la 
funció de foment, els museus que poden ser beneficiaris i els criteris i el procediment d’atorgament, 
entre altres temes. 

 
En el finançament de la xarxa també hi podran participar altres institucions públiques o privades. Els 
titulars dels museus també podran participar en el seu finançament, especialment en projectes  

concrets. 
 
Setè.- Vinculació del Servei d’Atenció dels Museus (SAM) amb la Xarxa.  

 
El Servei d’Atenció als Museus de Girona, creat per l’Ordre del Departament de Cultura, de 10 de 
març de 1998, actuarà com a oficina tècnica de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de 

Girona per garantir el seu funcionament, la realització de les activitats corresponents i la prestació 
dels serveis acordats en el seu programa d’actuacions  
La modalitat de vinculació és la contractual, excepte en aquells casos en què el museu que faci les 

funcions del SAM sigui de titularitat de la Generalitat de Catalunya, o participat majoritàriament per 
ella. 
 

Les prestacions del contracte seguiran estrictament el que estableixi el Pla d’Actuacions aprovat per 
la Xarxa i les orientacions que pugui donar la Comissió Institucional.  
 

Vuitè.- Convenis específics 
 
Es signaran convenis específics, si s’escau, per garantir el desenvolupament de la xarxa i 



 

 

l’acompliment de les seves funcions previstes en el pacte segon. Aquests convenis serviran per 
concretar especialment les aportacions econòmiques de les institucions a la xarxa (pacte sisè).  
 

Novè.- Vigència. 
 
Aquest conveni té una vigència de quatre anys a partir de la data de l'última de les seves signatures 

digitals. Abans de la finalització del termini previst, d’acord amb l’establert a l’article 49.h).2n de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sec tor públic, les parts signants del conveni podran 
acordar unànimement, mitjançant la signatura d'una addenda, la seva pròrroga per un termini de fins 

a quatre anys addicionals. 
 
El conveni pot ser modificat, alterat o esmenat per acord mutu de les parts, mitjançant la signatura 

d’addendes, i mentre aquest estigui vigent. 
 
Desè.- Causes de rescissió del conveni 

 
Sense perjudici del que es preveu en el pacte anterior, són causes de rescissió anticipada del 
conveni: 

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

seves addendes 

 
- El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit  

 

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

- Altres causes de resolució previstes a la normativa aplicable 
 

Onzè.- Resolució del conveni marc de creació de la Xarxa de Museus de les comarques de 
Girona 
 

Aquest conveni marc deixa sense efecte el conveni marc, signat el 9 d’abril de 2015, sobre la Xarxa 
Territorial de Museus de les comarques de Girona. 
 

Dotzè.- Interpretació, resolució de conflictes i jurisdicció aplicable 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix en la seva interpretació i desenvolupament per 

l’ordenament jurídic administratiu. Les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, en el cas que es produeixi qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la seva 
interpretació i compliment que no pugui ser resolta, en primera instància, per la Comissió Institucional 

prevista en el pacte cinquè d’aquest conveni.” 
 
Segon.- Nomenar com a representants de la Corporació a la Comissió Institucional i Tècnica per la 

seva participació en les reunions de les dues i portar a terme les tasques que se’n derivin a:  
 
Comissió Institucional: Andreu Pujol Mas, regidor de Cultura 

 
Comissió Tècnica: Xavier Castanyer i Angelet, director del Museu Municipal Josep Aragay  
 

Tercer.- Notificar els presents acords al Servei d’Atenció als Museus Girona.  
 
Quart.- Publicar el conveni a la web de Registre de convenis de col·laborac ió i cooperació de la 

Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència.  
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde per signar el conveni i tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur 

a terme aquest acord.  
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta 
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 

Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña). 



 

 

  
10.0.- Aprovar inicialment el reglament del sistema de teletreball dels empleats públics de 
l'Ajuntament de Breda 

 
Antecedents 
 

Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2021DECR000375, de data 11 de maig de 2021, es va iniciar 
l’expedient per la formació d’un avantprojecte de norma o reglament intern que reguli el sistema de 
teletreball dels empleats públics de l'Ajuntament de Breda, amb l’objectiu d’implementar i regular 

aquesta modalitat de prestació de servei.  
 
La proposta de reglament es va sotmetre a informe de secretaria intervenció, i es va atorgar un tràmit 

d’audiència als representants dels treballadors per tal que en el termini de 10 dies hàbils presentin 
al·legacions, suggeriments o esmenes a la proposta d’avantprojecte, amb l’advertiment que en cas 
d’esmena es constituirà una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de la norma en els 

termes establerts a l’article 62 del ROAS. 
 
Sotmesa la proposta d’audiència prèvia, no s’ha rebut cap al·legació ni esmena per part dels 

representants dels treballadors, per la qual cosa procedeix sotmetre la proposta de reglament a 
l’aprovació inicial del Ple.   
 

Legislació aplicable 
 
Articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  

 
Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya,  
 

Article 58 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny (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 inicialment el Reglament intern de Teletreball de l'Ajuntament de Breda i el contingut 
literal del qual és el següent: 
 

«REGLAMENT DEL SISTEMA DE TELETREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE 
L'AJUNTAMENT DE BREDA 
 

Capítol I: Del Teletreball 
 
Article 1 Definició del sistema organitzatiu del teletreball  

 
a) El teletreball és una forma d’organització del trebal l que es desenvolupa total o parcialment fora del 
centre de treball al qual la persona treballadora està adscrita i on hi ha un ús exclusiu o prevalent dels 

mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicacions per prestar els serveis.  
 
b) Els serveis són prestats al domicili particular de la persona treballadora o en el lloc que lliurement 

sigui escollit per la mateix. El teletreball pot donar-se de forma estable i regular en el temps o de 
forma ocasional per raons degudament justificades. 
 

c) Amb caràcter general, s’estableix un màxim de 2 dies laborables a la setmana per a prestar serveis 
mitjançant el teletreball o de forma equivalent un màxim del 40% de la jornada laboral. En tot cas, de 
forma individual i tenint en compte les circumstàncies de cada servei i de cada empleat/da públic es 

poden establir altres dedicacions superiors en el teletreball.  
 
d) Si es declarés per part de les administracions competents restriccions a la mobilitat de tota la 

ciutadania que comportessin un confinament o situació similar, el teletreball, amb caràcter general, 
podrà establir-se per tota la jornada laboral. 
 

e) En tot cas, cada comandament haurà d’establir les franges horàries de connexió obligatòria en les 
jornades de teletreball; si escau, els torns setmanals per garantir la presència mínima d’efectius per la 
seva unitat, així com les jornades on es requerirà una presencialitat obligatòria si fos el cas.  



 

 

 
f) Els empleats/des públics que prestin serveis mitjançant el teletreball tenen els mateixos drets i 
deures que la resta del personal de l'Ajuntament, sense que hi pugui haver per aquest motiu cap 

afectació retributiva, ni diferència respecte a les oportunitats de formació, de promoció professional, ni 
de cap altre dret reconegut al conjunt del personal al servei de l'Ajuntament. 
 

Article 2 Àmbit subjectiu d’aplicació 
 
Aquest reglament afecta a tots els empleats/des públics al servei de l’Ajuntament de Breda que 

ocupin un lloc de treball que per la naturalesa de les seves funcions, puguin prestar el servei  
mitjançant el teletreball. 
 

Article 3 Àmbit objectiu d’aplicació 
3.1 Mitjançant un anàlisi funcional de tots els llocs de treball que conformen la Relació de Llocs de 
Treball (RLlT) de l’Ajuntament, es determinaran els llocs de treball que són susceptibles de poder 

desenvolupar la seva jornada de treball mitjançant el Teletreball. La RLlT inclourà una columna on 
s’identificarà aquesta informació. 
 

3.2 No podran exercir aquest sistema de treball, els empleats/des públics que ocupin llocs de treball 
que per la seva naturalesa funcional han de prestar els serveis de forma presencial i tota la seva 
jornada laboral. 

 
3.3 La organització del treball mitjançant el sistema del teletreball té com a finalitat avançar en 
l'orientació del treball als resultats, potenciar l'autonomia i la iniciativa del personal en la realització de 

les tasques encomanades i oferir més flexibilitat en l'ús i la distribució del temps de treball per millorar 
les condicions d’exercici del dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. També té com a 
objectius millorar el medi ambient, contribuint a fer una mobilitat més sostenible dins del municipi de 
Breda. 

 
Capítol II: Condicions de treball 
 

Article 4 Requisits 
 
4.1 Els requisits per accedir a la prestació de serveis en el sistema de teletreball són: 

 
a) Ocupar un lloc de treball susceptible de ser exercit en la modalitat de teletreball segons el que 
estigui establert a la RLlT de l’Ajuntament. 

 
No són susceptibles de ser exercits mitjançant la modalitat de teletreball els l locs de treball la 
prestació efectiva dels quals només queda garantida amb la presència física de l'empleat o empleada 

en el centre de treball. 
 
b) Disposar de l'equip informàtic, els sistemes de comunicació i la connectivitat a internet suficients i 

segurs, amb les característiques que defineixi el responsable dels sistemes d’informació de 
l’Ajuntament. 
 

c) Disposar de l'autorització que es regula a l'article 6. 
 
d) Haver acordat amb el Cap corresponent el Pla de treball a realitzar mitjançant el teletreball. 

 
e) Haver realitzat la formació obligatòria en matèria de teletreball regulat en el present reglament.  
 

f) Que hagi transcorregut un o dos anys des de la revocació d'una autorització de teletreball per 
avaluació desfavorable del compliment dels objectius fixats en el Pla de treball o per l'incompliment 
greu dels compromisos en matèria de ciberseguretat, protecció de dades, confidencialitat o altres 

deures i obligacions associats als períodes de prestació efectiva de serveis mitjançant el teletreball.  
 
4.2 Els requisits s'han de continuar complint durant tot el període de vigència de la prestació de 

serveis mitjançant el teletreball. 
 
Article 5 Accés, renúncia, revocació i durada del teletreball  

 



 

 

5.1 L’accés i la renúncia al sistema de prestació de serveis mitjançant el teletreball és voluntària per 
part de l’empleat/da públic. En tot cas, per l’accés s’han de complir els requisits regulats a l’article 4 
del present reglament. 

 
5.2 La renúncia comporta que durant un període d’un any des de fer-se efectiva la mateixa, no es 
podrà tornar a sol·licitar. 

 
5.3 La revocació comporta que durant un període d’un o dos anys no es podrà tornar a demanar 
l’accés al teletreball, tal i com es regula a l’article 4.1.f) i a l’article 15.  

 
5.4 Més enllà del regulat en els apartats anteriors, la prestació de serveis mitjançant el teletreball es 
podrà deixar sense efecte per raons de servei degudament justificades i atenent en tot cas, a les 

possibles afectacions en la qualitat de la prestació dels serveis municipals.  
 
Per últim, l'autorització per a la prestació de serveis mitjançant el teletreball s'extingeix 

automàticament pel canvi de lloc de treball. 
 
5.5 També és causa automàtica de suspensió temporal de la prestació de serveis mitjançant el 

teletreball el funcionament deficient, per un període superior a dos dies, de l'equip informàtic i dels 
sistemes de comunicació i connectivitat. En aquest supòsit la persona afectada ha de prestar serveis 
en règim presencial fins que es resolguin els problemes tècnics.  

 
Article 6 Procediment d'autorització per a la prestació de serveis mitjançant el teletreball  
 

6.1 L’empleat/da públic que compleixi amb els requisits regulats a l’article 4 del present reglament, ha 
de fer la sol·licitud dirigida a la Unitat de Recursos Humans, indicant els dies de la setmana que 
desitja realitzar la prestació de serveis mitjançant el teletreball.  
 

6.2 D’aquesta sol·licitud es donarà trasllat a Secretaria per tal que en el termini de 15 dies emeti 
informe favorable amb el detall de les condicions en què es pot realitzar la prestació de serveis 
mitjançant el teletreball. 

 
L’informe ha de contenir la següent informació: 
 

- La relació de dies de la setmana en què es pot prestar el servei mitjançant el teletreball. Es pot 
establir un sistema de torns per evitar, entre d’altres coses, la concentració de persones en els 
centres de treball. 

 
- Les hores i franges horàries de flexibilitat de l’empleat/da públic. Fora de l’horari de connexió 
obligatòria i de les franges de flexibilitat, opera el dret a la desconnexió digital. 

 
- El sistema de comunicació diari i setmanal (reunions, comunicacions via e-mail, telèfon, etc...) i 
d’assignació setmanal del pla de treball tal i com es regula a l’article 7 del present reglament.  

 
En tot cas i encara que es puguin complir amb els requisits, l’informe de Secretaria podrà ser 
desfavorable si concorren necessitats del servei degudament justificades.  

 
6.3 L’informe de Secretaria serà remés a la Unitat de Recursos Humans per tal d’emetre la resolució 
corresponent per l’òrgan competent. La resolució d’Alcaldia podrà autoritzar o denegar la petició de 

forma motivada.  En tot cas, l'autorització fixarà el següent:  
 
- El nombre de dies a la setmana que es prestarà servei mitjançant el sistema de teletreball,  

 
- El sistema de torns si s ’escau, 
 

- Les franges horàries de la desconnexió digital, 
 
- El sistema de comunicació entre el Comandament i l’empleat/da públic i el sistema d’elaboració i 

compliment del pla de treball, 
 
- El règim jurídic dels mitjans tècnics, tecnològics i de telecomunicacions necessaris per prestar el 

servei, 
 
- El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal i 



 

 

 
- La política municipal en matèria de prevenció de riscos laborals associats al sistema del teletreball.  
 

Article 7 El pla de treball 
 
7.1 El pla de treball s’establirà per dos vies i de la següent forma:  

 
a) En primer lloc, s’assignarà la relació de tasques que de forma ordinària, ja sigui mensual i/o 
anualment, seran realitzades mitjançant el sistema de teletreball. Aquestes seran recollides al Decret 

d’establiment de les condicions de treball tal i com es regula al punt quart de l’annex del present 
reglament. 
 

b) El sistema d’assignació de les tasques no ordinàries o setmanals, el seu seguiment i l’avaluació de 
les mateixes tal i com es regula al punt quart de l’annex del present reglament. 
 

7.2 Així mateix, en el pla de treball s'establirà expressament que durant les jornades de teletreball, per 
necessitats del servei degudament justificades i amb un preavís no inferior a 24 hores, es podrà exigir 
la presència física en els centres de treball.  

 
7.3 El pla de treball és un document modificable en qualsevol moment, amb l’objectiu de millorar la 
prestació del servei mitjançant el sistema de teletreball i també per millorar les condicions per fer 

efectiu el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.  
 
7.4 En tot cas, i tenint en compte que la distribució de les càrregues de treball entre els diferents 

serveis municipals, s’ha vist condicionat per la pandèmia sanitària de la Covid-19, mentre duri la 
mateixa, es podrà traslladar qualsevol empleat/da públic a un altre servei municipal per realitzar 
tasques i funcions pròpies del seu grup o subgrup professional. Aquest fet, es farà constar en el pla 
de treball. 

 
Article 8 Horari 
 

La distribució horària serà la mateixa que l’empleat/da públic ve prestant de forma presencial.  
 
Article 9 Desconnexió digital 

 
9.1 Els empleats/des públics tenen el dret a no respondre a cap comunicació, sigui quin sigui el mitjà 
utilitzat (correu electrònic, Whatsapp, telèfon, etc...) una vegada hagi finalitzat la seva jornada laboral, 

amb les excepcions de les causes de força major o que l’empleat/da tingui assignat un factor de 
disponibilitat, tal i com es regula a l’article 10 del present reglament.  
 

9.2 Amb l’enviament d’una comunicació fora de l’horari establert o que la resposta comporti allargar la 
jornada laboral fora de l’horari establert, el remitent assumirà expressament que la resposta haurà 
d’esperar a la jornada laboral següent, amb les excepcions abans esmentades. 

 
9.3 Es garanteix el dret a la desconnexió digital dels empleats/des públics durant el descans diari i 
setmanal, els permisos, els assumptes propis, les vacances, les situacions d’IT i les excedències.  

 
9.4 Els empleats/des públics tenen la obligació de deixar un missatge d’avís en el correu electrònic 
amb la menció d’absent, indicant les dades de contacte de l’empleat/da públic que hagi estat designat 

per substituir-lo, així com les dates de duració dels períodes d’absència.  
 
9.5 Correspon als comandaments fomentar i educar mitjançant l’ús responsable de les TIC, amb el 

propòsit de donar compliment al dret a la desconnexió digital.  
 
Article 10 Disponibilitat 

 
10.1 No serà d’aplicació el dret a la desconnexió digital en els casos on hi hagi circumstàncies de 
força major o que suposin un greu perjudici per la prestació del servei públic, el que comportarà una 

actuació immediata per part de l’empleat/da públic receptor de la comunicació.  
 
10.2 En aquests casos, el remitent i receptor de la comunicació hauran d’establir prèviament el canal 

de comunicació adient per tal d’avisar al receptor de la situació de força major o perjudici greu pel 
servei públic. 
 



 

 

10.3 També s’exclou de l’aplicació del dret a la desconnexió digital, a aquells empleats /des públics 
que tinguin assignat un complement de disponibilitat i/o de naturalesa similar en les condicions i 
termes que es van establir. 

 
Article 11 Equipaments tècnics i tecnològics i connexió WIFI per a la prestació dels serveis 
mitjançant el teletreball 

 
11.1 El personal responsable dels sistemes d’informació de l’Ajuntament avaluarà la viabilitat de 
posar a disposició dels empleats/des públics les eines i mitjans que consideri necessaris i adequats 

per a la prestació dels serveis en la modalitat de teletreball. Aquesta avaluació ha de ser prèvia a 
l'autorització per a la prestació de serveis mitjançant el teletreball. Així mateix haurà d’avaluar els 
mitjans propis que la persona interessada es proposi utilitzar.  

 
11.2 Les despeses de connexió seran a càrrec de la persona que té autoritzat el teletreball.  
 

11.3 Els empleats/des públics es comprometen a un ús adequat dels mitjans informàtics i tecnològics 
posats a disposició per l’Ajuntament, evitant en la mesura del possible el seu ús fora de la jornada 
laboral per altres finalitats. 

 
Article 12 Protecció de dades 
 

12.1 L’Ajuntament és responsable de prendre les mesures que s’imposin per garantir la protecció de 
les dades utilitzades i processades pel teletreball.  
 

12.2 L’Ajuntament es responsable d’informar sobre la normativa de protecció de dades i 
especialment, sobre la política adoptada en protecció de dades 
mitjançant el teletreball. 
 

12.3 El teletreballador/a serà responsable del compliment d’aquesta normativa i s’haurà de 
comprometre a respectar-la i a declarar expressa i formalment que hi actuarà d’acord amb la mateixa. 
L’incompliment d’aquesta normativa comportarà l’aplicació del règim disciplinari.  

 
Article 13 Prevenció de riscos 
 

13.1 L’Ajuntament, mitjançant el seu servei de prevenció de riscos laborals, ha de garantir que es faci 
l’avaluació dels riscos laborals, la planificació de l’activitat preventiva, la formació, la informació i la 
vigilància de la salut del personal que teletreballa. 

 
13.2 L’avaluació dels riscos laborals del lloc físic,  al no estar en un centre de treball propi de 
l’Ajuntament, podrà realitzar-se mitjançant una Autoavaluació de l’empleat/da públic degudament 

guiada pel servei de prevenció de riscos laborals o autoritzar l’entrada al domicili particular o lloc on 
es realitzarà el teletreball, per tal de poder fer l’avaluació de riscos.  
 

Article 14 Formació en el sistema de teletreball 
 
Per tal de millorar la seva implantació, els empleats/des públics que optin pel teletreball hauran de fer 

una formació específica en matèria de ciberseguretat, protecció de dades, prevenció de riscos, 
comunicació virtual i finalment sobre la planificació i execució de l’activitat laboral mitjançant el 
teletreball. 

 
Article 15 Règim disciplinari 
 

15.1 Es revocarà l’autorització de prestar serveis mitjançant el teletreball per un període d’1 any en 
els següents casos: 
 

a) per avaluació desfavorable del comandament corresponent per incompliment de les tasques, 
funcions i objectius fixats en el Pla de treball de forma setmanal, mensual o anual.  
 

b) per l'incompliment greu dels compromisos en matèria de ciberseguretat, protecció de dades, 
confidencialitat, 
 

c) i per l’incompliment d’altres deures i obligacions associats als períodes de prestació efectiva de 
serveis mitjançant el teletreball. 
 



 

 

15.2 Aquesta revocació pot incrementar-se fins a 2 anys en funció de la gravetat dels fets. 
 
Article 16 Criteris per valorar les sol·licituds presentades 

 
En el cas de diversos empleats desitgin prestar els seus serveis mitjançant teletreball i pertanyin a 
aquesta unitat administrativa, sent inviable per raons del servei la seva concessió a tots ells, davant la 

impossibilitat d'arribar a un acord entre ells i davant la negativa de la proposta de rotació entre ells per 
desenvolupar el seu treball a distància, els criteris a utilitzar per donar preferència a les sol·licituds de 
teletreball tindran en compte les circumstàncies: 

 

Empleat/a amb fill/a a càrrec d'1 > any 4 punts per 

cadascun 

Empleat/a amb fill/a a càrrec de < de 1 any i > 6 anys 3 punts 

Empleat/a amb fill/a a càrrec de < de 6 any i > 12 anys 2 punts 

Empleat/a amb 1 persona dependent a càrrec amb discapacitat de grau 1 i 2 1 punt 

Empleat/a amb 1 persona dependent a càrrec amb discapacitat de grau 3 2 punts 

Empleat/a amb 1 persona dependent a càrrec amb discapacitat de grau 4 3 punts 

Empleat/a amb 1 persona dependent a càrrec amb discapacitat de grau 5 4 punts 

Persona a càrrec major de 65 anys que precisi de cures continuades o que 

pateixi malaltia greu 

3 punts 

Família monoparental amb fills majors de 12 anys 1 punt 

Família monoparental amb fills menors de 12 anys 2 punts 

Realització d'estudis presencials 1 punt 

Menys de 20 km de distància a residència 1 punt 

En 20 i 50 km de distància a residència 2 punts 

Més de 50 km de distància a residència 3 punts 

Tenir reconegut un grau de discapacitat entre el 10% i el 20% 2 punts 

Tenir reconegut un grau de discapacitat entre el 33% i el 45% 3 punts 

Tenir reconegut un grau de discapacitat superior al 45% 4 punts 

 
En cas d'empat en la puntuació, s'utilitzarà com a criteri de desempat la puntuació mes alta obtinguda 

als diferents apartats. Si persisteix l'empat, es tindrà en compte si els últims 12 mesos ha estat 
prestant el servei mitjançant aquesta modalitat i en última instància el sorteig públic.  
 

Disposició final prestació de serveis ocasionals mitjançant el teletreball  
 
Amb caràcter excepcional, es podrà autoritzar ocasionalment la prestació de serveis en la modalitat 

de teletreball en els casos següents: 
 
a) Quan per raó d'un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament resulti ineficient. En 

aquest cas, la jornada restant es pot completar en règim de teletreball.  
 
b) Quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs específics i concrets que calgui executar en 

un breu període de temps i sigui més efectiu i adequat emprar la modalitat de teletreball.  
 
c) Quan es declarin episodis ambientals de contaminació o altres situacions d'emergència derivades 

de plans de protecció civil.  
 
Les autoritzacions excepcionals són competència del Servei de Recursos Humans prèvia 

comunicació per part del comandament responsable. 
 
ANNEX 

 
El Decret de concessió individual de la prestació de serveis mitjançant el sistema de teletreball, és un 
acte administratiu que té naturalesa d’annex contractual i se li aplicaran les normes de la còpia bàsica 

segons el regulat a l’article 13 de l’ET en el cas del personal en règim laboral.  
 
Pel personal sotmès al règim estatutari funcionarial, el Decret té naturalesa d’acte administratiu.  

 
La resolució administrativa té els següents apartats: 
 

Primer.- Des del dia XX/XX/XXXX l’empleat/da pública Sr./Sra...................................... prestarà una 
part de la seva jornada laboral mitjançant el sistema de teletreball.  



 

 

 
La prestació es realitzarà des del seu domicili particular o des d’un altre lloc escollit pel propi 
empleat/da públic que està ubicat a la següent 

adreça.............................................................................................................  
 
Segon.- Els dies de prestació de serveis mitjançant el sistema de teletreball 

són................................................................... (recollir el sistema de torns si fos el cas).  
 
Una vegada finalitzada la jornada laboral, s’aplica el règim de la desconnexió digital i la disponib ilitat, 

segons es regula en el reglament de la prestació de serveis mitjançant el sistema de teletreball i la 
resolució administrativa per la qual s’estableix un complement de disponibilitat i/o similar.  
 

Tercer.- L’empleat/da públic es fa càrrec de la connexió a internet i del seu manteniment, així com 
dels equips informàtics i eines tecnològiques adients per tal de poder desenvolupar el teletreball amb 
total normalitat, així com s’ha de fer càrrec del seu manteniment.  

 
Quart.- El pla de treball a realitzar mitjançant el sistema de teletreball serà establert segons el regulat 
a l’article 7 del reglament. De manera ordinària es faran les següents tasques:  

-............................................ 
-............................................ 
-............................................ 

 
La realització de les mateixes, ja sigui mensual o anualment, seran comunicades via e-mail al 
comandament corresponent. 

 
Aquest pla de treball es completarà setmanalment mitjançant l’assignació de les tasques 
corresponents i es comunicarà per part del comandament mitjançant un e-mail cada dilluns a primera 
hora. Per la seva banda, l’empleat/da pública haurà de reportar els resultats de les tasques 

realitzades cada divendres al finalitzar la jornada laboral 
 
El sistema de control i l’avaluació de l’activitat realitzada serà responsabilitat del comandament, amb 

prèvia informació a l’empleat/da públic. 
 
Cinquè.- Per tal de desenvolupar de forma adient la prestació dels serveis mitjançant el sistema de 

teletreball i segons el regulat a l’article 14 del reglament, l’empleat/da públic ha de realitzar la següent 
formació: 
- ............................................... 

- ............................................... 
-............................................... 
 

Sisè.- Per tot allò no previst en aquesta Resolució, s’aplicaran les normes contingudes en el 
reglament que regula la prestació dels serveis mitjançant el sistema de teletreball, el vigent Acord de 
Condicions de Treball i la resta de normativa d’aplicació als empleats /des públics. 

 
L’Alcalde de la Vila de Breda»  
 

Segon.- Sotmetre el text a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el BOP, 
al DOGC, a l’ E-Tauler i a un mitjà de comunicació escrita diària, pel termini de trenta dies hàbils 
perquè qualsevol persona interessada pugui presentar reclamacions o suggeriments, que seran 

resoltes pel Ple de la Corporació.  
 
Tercer.- De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, el reglament es 

considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple; no obstant es procedirà a 
publicar en el BOP el text íntegre del Reglament per al seu general coneixement i als efectes de la 
seva entrada en vigor en els termes establerts a l’article 66.1 del ROAS.  Així mateix es publicarà un 

anunci de referència en el DOGC i a l’E-Tauler, i restarà a la disposició dels interessats a la seu 
electrònica d'aquest Ajuntament. 
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 

 



 

 

La Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JxCat-Breda, pregunta si el teletreball ha funcionat bé durant 
tot aquest temps de pandèmia, i qui supervisa la feina que es realitza, si és un regidor o qui es fa 
responsable del control.  

 
L’Alcalde manifesta que s’ha pogut fer teletreball gràcies al gestor digital dels expedients i ha 
funcionat raonablement bé.  El gestor permet fer el treball des de casa i sense aquesta eina no 

hagués estat possible.  En relació al responsable de controlar el teletreball respon que a l’Alcalde li 
pertoca per llei, les funcions formals de cap de personal i per tant les assumeix en tant també com a 
regidor responsable de recursos humans, i també assumeix funcions de control el secretari-

interventor, així com la persona, funcionaria responsable de RRHH.  Entre aquestes tres persones es 
fa el control del bon funcionament del teletreball.   
 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que llegint el text del reglament el sorprèn 
el punt que diu que una de les finalitats del teletreball és millorar el mediambient  contribuint fent una 
mobilitat més sostenible dins el municipi de Breda, això aplicat a altres municipis o ciutats podria ser 

raonable però no pas a Breda.  Seguidament pregunta quina manera hi ha per poder avaluar el treball 
realitzat i si l’Ajuntament proveirà als funcionaris dels equips informàtics.  
 

L’Alcalde respon el control ve donat bàsicament per l’eina digital que evidencia en cada moment les 
tasques que realitza cada funcionari, i el gestor deixa gravats tots els tràmits realitzats, per tant el 
seguiment del treball es pot fer exactament igual que si es realitza des de les oficines de l’Ajuntament.  

Manifesta que ja fa un any que es teletreballa i els funcionaris que ho fan ja tenen tots els mitjans, o 
bé perquè ja els disposen a casa seva o en alguns casos ha estat l ’Ajuntament que ha acabat 
completant l’equipament i els mitjans necessaris.  Per tant , es tracta d’una formula mixta, una part la 

posa el funcionari i part l’Ajuntament.  Conclou dient que alguns termes del reglament son realment 
pomposos perquè s’ha agafat de model d’altres ajuntaments però a la pràctica, a nivell de Breda serà 
tot més senzill.  
 

El Sr. Marin pregunta si s’establirà un horari obligatori, tal com ho fa la Generalitat que estableix una 
franja de servei de 9 a 14 hores obligatòria i la resta flexible.  
 

L’alcalde respon que horari de servei és el mateix per tots els funcionaris i és el que estableix l’Acord 
Comú de condicions laboral que regeix a l’Ajuntament.  
 

Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Marti, Juan 

Antonio Marin Acuña) 
 
11.0.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de 

Breda 
 
Antecedents 

 
Vist que durant la crisi sanitària de la pandèmia COVID19 s’ha posat de manifest la necessitat de 
celebrar les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats locals amb mitjans electrònics i telemàtics 

per tal de fer front a les situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes 
públiques que impedeixin o obstaculitzin de manera desproporcionada el normal funcionament del 
règim presencial de les sessions, en data 19 de juliol de 2021, el secretari-interventor ha emès un 

informe-proposta sobre la necessitat de regular aquesta qüestió, mitjançant el Reglament Orgànic 
Municipal. 
 

En l’àmbit de la demarcació de Girona han estat diversos els ajuntament i entitats  locals que han 
modificat el seu Reglament orgànic per establir aquesta possibilitat.  
 

Entre aquests cal destacar la Diputació de Girona que va ser l’entitat pionera en regular-ho mitjançant 
acord de Ple de data 19 de maig de 2020, i en posterioritat han estat altres Ajuntaments que han 
seguit el model de l’administració provincial.   

 
A la vista d’aquesta regulació es proposa modificar el ROM de l’Ajuntament de Breda en termes 
similars a l’acord de la Diputació, però establint una regulació general per tots els òrgans col·legiats 

mitjançant una Disposició Addicional que s’incardina al final del text.  
 
Fonaments de dret 



 

 

 
Articles 22.2.d), 46.3, 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local,  
 

Articles 114.3.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic  
 
Per tot el que s’ha exposat, es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació, els 

següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 

Breda, afegint una Disposició Addicional, que literalment diu: 
 
“Disposició Addicional  

 
Primera.-  Sobre la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats necessaris i complementaris 
amb mitjans telemàtics. 

 
1.  Es podran constituir, convocar i celebrar sessions i adoptar acords dels òrgans col·legiats 
íntegrament telemàtics, en situacions extremes i molt excepcionals previstes a l’article 46.3 de la Llei 

7/1985, de d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
2. Els regidors/es que tinguin baixa per risc durant l’embaràs, que gaudeixin del permís de maternitat 

o paternitat, així com aquells que pateixen una malaltia prolongada greu que de forma clara i 
justificada impedeixi la seva assistència personal a la sessió, podran assistir a distància a les 
sessions dels òrgans col·legiats mitjançant videoconferència o altre procediment similar, participant 
en la votació dels assumptes a tractar, sempre que quedi garantit el sentit del seu vot i de la seva 

llibertat per emetre’l. 
 
Correspon de forma expressa l’apreciació de la causa de la malaltia a l’Alcalde/essa.  

 
A aquests efectes, el regidor/a presentarà instància per escrit i l’Alcaldia si s’escau, autoritzarà la seva 
assistència telemàtica sempre i quan quedi acreditada i garantida la participació i emissió del vot per 

part dels membres corporatius. 
 
En aquest cas es deixarà constància en l’acta de la sessió de l’assistència mitjançant 

videoconferència o qualsevol altre procediment similar del membre corresponent.  
 
S’exclouen d’aquesta possibilitat de participació a distància prevista en l’apartat 2:  

 
-El Ple de constitució de l’Ajuntament 
-L’elecció de l’Alcalde/sa.  

-La moció de censura 
-La qüestió de confiança 
 

Correspon de forma expressa l’apreciació de la causa de la malaltia a l’Alcalde.  
 
3. Els regidors/es sense dedicació exclusiva o parcial que assisteixin als òrgans col·legiats 

telemàticament percebran indemnització per la concurrència efectiva a la sessió. “ 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació del Reglament Orgànic Municipal de 

l’Ajuntament de Breda descrita al punt anterior pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant un anunci 
que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, i 
al tauler electrònic de l’Ajuntament de Breda, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, la modificació quedarà aprovada definitivament.  
 

Tercer.- Deixar constància que en el present procediment el Reglament que es modifica no es sotmet 
al tràmit de consulta prèvia, segons el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu de les administracions públiques, atès que es tracta d’una modificació que 

no imposa cap nova obligació rellevant als seus destinataris, no té un impacte significatiu en l’activitat 
econòmica i regula aspectes parcials de l’organització i funcionament dels ens locals.  
 



 

 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 

Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Marti, Juan 

Antonio Marin Acuña) 
 
12.0.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual del Pla Especial del Catàleg de Masies i 

Cases Rurals de Breda. 
 
Antecedents 

 
El Ple ordinari de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2020, va 
aprovar inicialment la modificació 1/2020 del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals de 

Breda.  
 
Aquest projecte té per objecte incorporació al Catàleg d’edificacions en desús vinculades a la 

producció de ceràmica i amb impacte paisatgístic negatiu.  
 
L’acord i l’expedient es varen sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies  en el Butlletí 

Oficial de la Província de Girona núm. 238 de data 11 de desembre de 2020, en el Punt Avui de data 
10 de desembre de 2020 i al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, sense que es presentessin 
al·legacions durant el termini reglamentari. 

 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 29 de març de 2021, va aprovar amb caràcter 
provisional el projecte i elevar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, amb la 
finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 7 de juny de 2021, va aprovar 
definitivament la modificació puntual, supeditant-ne la publicació al DOGC i la consegüent executivitat 

a la presentació d’un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions. 
 
En data 21 de juliol de 2021 s’ha presentat el Text Refós de la modificació puntual per part dels 

serveis tècnics municipals. 
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85 i 96 a 100 i 124 del Tex t Refós de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.  

Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.  
L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  

L'article 52.c) i 114.3.k) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

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

 
Primer.- Aprovar el Text Refós de la modificació 1/2020 del Pla Especial del Catàleg de Masies i 
Cases Rurals de Breda.  

 
Segon.-   Trametre el Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per tal de que hi 
doni conformitat i publiqui l’aprovació definitiva al DOGC.  

 
Tercer.-  Notificar aquests acords a les propietats afectades i fer-ho públic a l’E-tauler. 
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JxCat-Breda, pregunta qui haurà d’assumir les modificacions 
i les obres que ha exigit Urbanisme, qui les pagarà i quin termini hi ha realitzar-les.  
 



 

 

 
 
L’Alcalde respon que haurà de ser el promotor o la persona que pretengui implantar els nous usos 

que permet la modificació.   Les obres s’hauran de fer en el moment que el propietari o promoto r 
demani llicència d’obres per implantar els nous usos.   
 

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani, Aleix Reche Marti) i amb 2 abstencions (Judit 

Cortada Esteve, Juan Antonio Marin Acuña) . 
 
13.0.- Aprovar provisionalment 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 

 
El Ple ordinari de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 2021, va aprovar 
inicialment el 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.  
 
L’acord i l’expedient es varen sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies  en el Butlletí 

Oficial de la Província de Girona núm. 113 de data 14 de juny de 2021, en el Punt Avui de data 10 de 
juny de 2021 i al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, als efectes que els interessats 
poguessin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin convenients.  

 
Durant el termini reglamentari no s’han presentat al·legacions.  
 
Simultàniament s’han sol·licitat informes sectorials a diferents administracions públiques i organismes 

i  amb interessos concurrents.  
 
Fins a la data d’avui s’han rebut els següents:  

 
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments – Informe de prevenció d’Incendis 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona – Informe mediambiental.  

- Direcció General de Transports i Mobilitat – Informe mobilitat 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. – Informe geològic.  
 

Cap dels informes rebuts presenten esmenes o requeriments que facin necessari modificar els termes 
del projecte aprovat inicialment.   
 

Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 20 de juliol de 2021. 
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85 i 96 a 100 i 124 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.  

 
Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.  

 
L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 

L'article 52.c) i 114.3.k) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 

Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions  
públiques  
 

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

Primer.- Aprovar provisionalment el 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. 



 

 

 
Segon.- Elevar l’expedient d’aquesta modificació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.  

 
Tercer.- Notificar aquest acords a les propietats afectades i fer-ho públic a l’E-tauler. 
 

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

L’Alcalde presenta la proposta. 
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP, pregunta si s’ha notificat a tots els veins i afectats.  

 
L’Alcalde respon que efectivament s’ha notificat l’expedient a tots els veins que podien resultar 
afectats i un d’ells va demanar tenir accés a tot l’expedient però no ha acabat presentant cap 

al·legació, per tant entenem que podem procedir a l’aprovació provisional i elevar l’expedient a la 
Comissió d’Urbanisme perquè en faci la definitiva.  
 

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani, Juan Antonio Marin Acuña) i amb 2 abstencions 

(Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Marti) . 
 
14.0.- Resolució institucional a favor de la celebració d’una consulta popular no referendària 

que versi sobre la necessitat de disposar d’un equipament lúdic de titularitat pública  
 
L’Alcalde presenta la següent proposta:  
 

“Antecedents 
 
Com bé és sabut per la majoria de bredencs i bredenques, el municipi no disposa d’un equipament de 

titularitat pública per la celebració de festes, actes i diversos esdeveniments públics. Aquests actes 
s’han celebrat històricament a la Sala Gran del Cercle Bredenc, propietat de l’associació Cercle 
Bredenc. 

 
En aquest sentit, doncs, l’Ajuntament i el Cercle Bredenc tenen establerta una relació per la qual 
l’associació cedeix l’espai a l’Ajuntament i a les entitats que així ho demanen a canvi d’un 

arrendament. En el cas de l’Ajuntament, es paga una quantia fixa anual a canvi d’un seguit de dies 
d’ús exclusiu per la celebració dels diferents actes i esdeveniments del calendari anual.  
 

Per una banda cal contextualitzar la qüestió del planejament urbanístic. En aquests moments s’està 
procedint a l’elaboració del document inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipa l (POUM) 
que ha de definir urbanísticament l’estratègia dels propers 20 anys. En aquest context, doncs, és lícit i 

lògic que aquest moment sigui l’idoni per realitzar un debat urbanístic a fons sobre les necessitats del 
municipi en relació a un espai com la Sala Gran del Cercle Bredenc, marcada com a equipament 
privat, que dona un servei equivalent a l’ús públic però que és de titularitat privada. Entenem que el 

nou planejament ha de definir amb claredat quina línia vol seguir el municipi pel que respecta a ls 
equipaments lúdics, de manera que es considera que ara és el moment idoni i oportú per plantejar el 
debat que es pretén encetar amb aquesta resolució institucional.  

 
Per altra banda és important mencionar també la necessària inversió que s’ha de realitzar a la Sala 
Gran del Cercle Bredenc per tal d’adaptar-la a les necessitats actuals i donar ple compliment a la 

normativa vigent en matèria d’espectacles i seguretat. En aquesta línia, cal apuntar com a factor 
decisiu la incapacitat per part de l’Ajuntament de poder realitzar inversions econòmiques de certa 
entitat a un equipament que no és de la seva titularitat. Aquest és un punt a tenir en compte a l’hora 

de prendre decisions estratègiques de futur, ja que la seguretat no és un tema menor i ha de ser un 
factor clau en les futures inversions que es realitzin a la sala.  
 

Així doncs, i donades les circumstàncies actuals ja explicades, es creu necessari obrir a la ciutadania 
de la vila un espai de reflexió i decisió sobre les necessitats futures del municipi en matèria 
d’equipaments lúdics i la definició d’una estratègia a curt, mitjà i llarg termini que serveixi per cobrir les 

necessitats com a municipi i comunitat humana, sempre posant l’accent en la prevalença de l’ interès 
públic com a element rector de tot el procediment.  
 



 

 

Per tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament de Breda sotmet a debat i votació els següents 
acords: 
 

- Iniciar els tràmits necessaris, d’acord amb la Llei 10/2014, de Consultes Populars no referendàries, 
per promoure una consulta popular d’àmbit local que versi sobre la necessitat de disposar d’un 
equipament lúdic de titularitat pública. 

 
- Malgrat que les consultes populars no referendàries promogudes a l’empara de la Llei 10/2014 

tenen per finalitat conèixer l’opinió de la població sobre la qüestió sotmesa a consulta i llur resultat 

no té caràcter vinculant, el Consistori es compromet a fer seu i aplicar el resultat que surti de la 
voluntat popular. 

 

- En el transcurs de com a màxim 90 dies, Alcaldia signarà el decret de convocatòria de la consulta 
popular no referendària. La convocatòria establirà el cens, el dia o dies de celebració de la 
consulta, la pregunta o preguntes a formular, la modalitat de votació; així com el període de 

campanya i debat i, si s’escau, les regles específiques de la consulta. 
 
Intervencions: 

L’Alcalde explica que la proposta és una declaració institucional en relació a la voluntat de celebrar 
una consulta popular a la ciutadania, que es preveu realitzar a la tardor d’aquest mateix any.  
 

Una vegada llegida la Resolució institucional, manifesta que aquesta és la proposta i el plantejament 
que proposem davant el Ple i sotmetem a votació.  Tot seguit dona la paraula als portaveus.  
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt manifesta que “ja veurem com s’acaba resolent tot 
plegat però des de la CUP ens sembla un moviment molt interessant i molt encertat això de fer una 
consulta popular com a mesura de pressió.  Veurem que en surt però esperem que tot vagi bé”.   
 

El Sr. Toni Marin, portaveu del grup PSC-CP,  manifesta que “fer una consulta d’aquest tipus és fer 
una mica de trampa perquè ja sabem el resultat; perquè preguntar a la gent si volen uns equipaments 
de titularitat pública de caire cultural, és saber que contestaran que si.  Aquí el problema és que 

afecta a una propietat que és d’una entitat del poble, i per tant s’ha de negociar amb ells.  Llavors 
suposo que l’Ajuntament pretén carregar-se de raons i força per anar a la negociació amb el 
recolzament popular, la qual cosa pot comportar que hi hagi tensions entre l’entitat i l’Ajuntament.  De 

totes formes creiem que està bé fer consultes populars, encara que sapiguem el resultat.  Però a mi 
m’agradaria saber qui decidirà la pregunta i quin procés d’informació es farà al poble perquè sàpiga 
exactament el que estem escollint.  Cal saber quina és la despesa que representa per l’Ajuntament la 

situació actual i què costaria fer un nou equipament de les mateixes característiques en el centre del 
poble i després també cal definir quina comissió o qui farà el seguiment  d’aquesta consulta.”  
 

El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que “de fet, alguna de les preguntes que ens fa, és lo que 
s’haurà de resoldre durant aquests propers 90 dies.  Durant aquest període s’haurà de determinar el 
funcionament i el reglament de la consulta i com funcionarà tot plegat.  Evidentment comptarem amb 

tots els grups per tractar aquests assumptes i que sigui el màxim de consensuat possible. Des de 
l’equip de govern no donem per feta cap resposta, és a dir, no donem per fet que aquesta consul ta 
tindrà un resultat ja decidit, atès que plantejarem fer unes respostes múltiples i una d’elles serà deixar 

les coses tal com estan, que és una opció també té les seves avantatges com també inconvenients. 
Una altra opció seria la construcció d’una sala nova de titularitat pública que fos construïda en una 
altra ubicació, i això és una cosa que s’ha de preveure en la redacció del POUM.  Veurem si la 

ciutadania decideix que construir una sala nova és la millor opció, i si fos així hauríem de preveure la 
futura ubicació. Una tercera opció és l’adquisició del Cercle Bredenc, si és amb acord millor, per tant 
no ha de ser necessariament a través d’expropiació sinó que pot ser a través d’un acord econòmic 

raonable i si no s’arriba a l’acord, òbviament l’opció que té l’Ajuntament és la d’expropiació, i per fer 
això s’ha de classificar en el planejament municipal com equipament públic. Això no vol dir que 
l’expropiació fos immediata, sinó que simplement s’ha de preveure i està inclosa aquesta possibilitat 

en la redacció del POUM. Per això es fa ara  aquesta consulta , perquè el que ens posa presa és 
l’aprovació del POUM i per tant s’ha de prendre una decisió o altra abans que aquest POUM sigui 
aprovat.  Llavors la consulta no és una mesura de pressió ni busca un enfrontament ni molt menys, 

simplement és un tema que s’ha de resoldre i la millor manera de resoldre és fent la consulta per què 
la gent decideixi sobre les diferents opcions, després d’explicar què suposa cada cosa, què costa, 
quins inconvenients i quins avantatges té seguir com estem ara, o què suposa construir una sala nova 

i quins inconvenients i avantatges tindria l’adquisició del Centre.  Evidentment l’adquisició amb un 
acord poc traumàtic, diguem-ho així, seria la millor de les opcions, segurament, atès  que ens 
estalviaríem feina i diners, i en canvi l’adquisició del Cercle sense acord segurament tindria un 



 

 

important  cost econòmic, per tant també ens hem de plantejar això. Hem de posar les diferents 
variables sobre la taula.  Es tracta de traslladar a la ciutadania això perquè cap de les opcions és fàcil.  
La situació actual genera tensions, no només amb l’Ajuntament sinó amb les diverses entitats, és un 

tema recurrent.  Construir una sala nova podria suposar també un cert run run en el sentit de dir, 
home, si hi ha una sala perquè en construïu una altra, i l’acord d’expropiació per adquirir el Cercle 
tampoc és una cosa senzilla; per això volem traslladar a la ciutadania la pressa d’aquesta decisió.  Si 

ens pregunteu ara, com equip de govern o partit polític, quina és l’opció, si que tenim una opció i la 
defensarem i entenem que els diversos grups hauran de defensar la seva pròpia opció i l’Ajuntament 
s’haurà de mostrar neutral perquè és qui convoca la consulta i per tant posarà tota la informació sobre 

la taula perquè el ciutadà elegeixi lliurament i nosaltres com a grup farem una campanya en concret 
d’acord amb les nostres idees al respecte.  Cada grup farà la seva i si ens poséssim d’acord fins i tot 
la podríem fer conjunta en la mateix línia.  Bé, .. no sé si he respost o hi ha alguna pregunta més.”  

 
El Sr. Toni Marin manifesta que “ha respost bastant; el fet que no sigui una sola pregunta i que siguin 
tres o quatre opcions és el que justifica que hi hagi una comissió que s’encarregui d’organitzar el que 

seria la consulta i per lo demés hi votarem a favor tenint en compte que aquestes coses que són 
importants com són el seguiment i el procés d’informació al poble i sobretot penso que és molt 
important la negociació que es faci amb la junta i els socis del Cercle Bredenc.  Hi votarem a favor de 

la resolució. “ 
 
L’Alcalde manifesta que “d’acord i gràcies. Evidentment abans de portar-ho al Ple s’ha parlat amb 

l’entitat, s’han tingut dues reunions en aquesta línia, la darrera ha estat fa dues o tres setmanes,  se’ls 
va exposar clarament el que l’Ajuntament pretenia fer i ens vàrem emplaçar a que un cop surtis el 
resultat de la consulta passarem a negociar, atès que ara mateix en base a què negociem ? i 

reafirmar-nos en el parer que ha exposat l’Andreu, jo no donaria per descomptat cap resultat, atès 
que si bé és veritat que si busquem una pregunta tendenciosa per un si fàcil, no servirà de res, per 
tant per això no cal que fem cap consulta. Si fem una consulta, la pregunta serà seriosa i intentarem 
exposar els pros i contres de cada opció.  Perquè?  perquè  sinó, el resultat que obtindrem no tindrà 

absolutament cap valor.  Des de la neutralitat institucional, l’Ajuntament exposarà els pros i contres de 
les opcions i després cada partit polític si així ho creu convenient farà campanya a favor o en contra 
de l’opció que consideri més oportuna, per tant, la campanya a nivell de partits es farà però reafirmem 

la neutralitat institucional de l’Ajuntament.”  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda,  manifesta que “des del nostre grup no veiem clar la 

transparència de l’equip de govern en aquest assumpte; en l’exposició de fets no veiem justificat, més 
ben dit, ens assembla quasi una coacció o amenaça condicionada a la redacció del POUM, essent 
això el que provoqui aquest moment idoni i oportú.  Quins canvis requereix el POUM per continuar 

reflectint aquest espai, parlem de la Sala Gran del Cercle Bredenc, com equipament lúdic cultural 
privat com fins ara ?  Aquesta incapacitat per part de l’Ajuntament de poder rea litzar inversions 
econòmiques a un equipament que no és de la seva titularitat  és totalment insalvable ? què fa que no 

es pugui salvaguardar la inversió de diners públics? Recordo que el Centre Cultural el Forns és privat 
i es va fer un contracte amb la propietat que cedia l’equipament per cinquanta anys i arran d’això 
l’Ajuntament va poder fer una inversió de dos cents mil euros. En tots cas aquestes premisses no les 

veiem suficientment motivades, o almenys obre uns grans interrogants d’intencionalitat de  l’equip de 
govern malgrat es vulgui donar una impressió de prevalença de l’ interès públic com element rector de 
tot el procediment. Almenys deixa’ns tenir aquesta sensació ja que no creiem que s’hagin valorat 

altres opcions, ni en l’ ubicació d’equipaments lúdics públics ni en la reserva de nous espais en el 
POUM, ni almenys, ho desconeixem, valoració de possibles enteses o voluntats de propostes a mig o 
llarg termini amb el propietari de l’equipament.  Dels punts de l’acord de Ple podem compartir el 

primer, de promoure una consulta per copsar l’opinió dels vilatans i vilatanes de disposar d’un 
equipament lúdic de titularitat pública, ara bé, els altres dos punts no els compartim.  No els 
compartim ja que el consistori es compromet a fer seu i aplicar el resultat que surti si encara no 

sabem ni què es preguntarà i el que és més preocupant com es preguntarà i a qui es preguntarà.  El 
que si sabem és el que es proposa:  que sigui l’Alcaldia que faci el decret de la convocatòria i no pas 
el que acaben de dir, que volen crear una comissió i parlar-ho prèviament amb la resta grups 

polítics... ,  Per tant serà l’Alcaldia qui faci el decret i no és d’innocents que el resultat que es pugui 
produir dependrà molt de tres factors: de a qui es pregunti, de com es pregunti i de quan es pregunti.  
És allò que es diu de les enquestes, consultes que sembla que tot ja estigui cuinat.  S’han plantejat 

traslladar els equipaments lúdics del centre del poble ? Fa poc que vostès varen tancar al públic, en 
especial el jovent, algun espai per sorolls i molèsties als veïns; no han reflexionat més enllà de les 
prohibicions en buscar alternatives viables ?  Potser convé afectar algun altre pla parcial per intentar 

treure la zona lúdica del centre del poble a una zona més separada per no afectar el descans dels 
veïns. Per tots aquests motius votarem en contra de la proposta.”  
 



 

 

L’Alcalde manifesta que “només vull dir-li que vostè sempre utilitza un to de concòrdia i d’acord, i 
aquest text te un rerefons que no sembla que l’hagi escrit per vostè,  o almenys aquesta és la meva 
sensació, perquè el text té una mala baba que no li pressuposo a vostè.  Parla de coacció i amenaça  

i en tot cas, preguntar a la ciutadania no és coacció i amenaça, i si això ho és, pleguem veles i ens 
anem tots cap a casa. Si es pregunta perquè es pregunta i si no es pregunta perquè no es pregunta... 
bé posem-nos d’acord.  Quines altres opcions té l’Ajuntament ? hem de seguir el model del 2009 de 

l’Espai jove?  de fer un arrendament d’un espai privat amb unes inversions de tres-cents mil euros a 
canvi de nou mesos de carència? Això és un model viable ? pagar tres -cents mil euros a un 
equipament privat i seguir pagant cada mes el lloguer ?  Aquesta és una alternativa viable, realista i 

no sé quins altres adjectius ha utilitzat...? a mi em perdonarà, però aquest no és el nostre model ni 
ens hi trobaran mai... abocar diners públics en equipaments privats i ni tant sols obtenir carència del 
lloguer per uns x anys en concepte d’amortització d’aquestes inversions, que baixi Déu i ho vegi, en 

perdó. I podria parlar dels Forns i altres tipus de contractes que es feien aquells temps.  Sento dir-li 
que aquesta convocatòria la signa l’Alcaldia, li pot semblar malament però les coses són així.  Això no 
treu que es pugui, i nosaltres no hem dit en cap moment que no es pugui crear una comissió de 

seguiment, se’n pot parlar, i fins i tot els hi podem fer arribar una proposta de pregunta perquè vostès 
la validin i això no és incompatible amb que l’Alcaldia signi el decret de convocatòria , més que res 
perquè sinó ho fem així el procediment no serà vàlid a nivell forma.  Entrar en formalismes, si més no, 

es descabellat.  I en última instància vostès tenien una oportunitat històrica per posicionar-se en 
aquest tema a favor de l’interès públic i malauradament no ho han fet. “ 
 

El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que “em sorprèn els termes que s’han utilitzat, perquè parlar 
d’amenaces, no em sembla que sigui una amenaça fer una consulta, atès que traslladar a la 
ciutadania que pugui expressar la seva opinió és una opció legitima que té l’Ajuntament.  Si la 

ciutadania des d’una opció pragmàtica entén que ens hem de quedar amb l’actual situació,   doncs 
continuarem igual i hem de tenir present que aquesta opció hi és i pot guanyar, igual que les  altres.  
Ha posat d’exemple el Centre Cultural el Forns, i aquest és un cas una mica diferent atès que és un 
element patrimonial singular i segurament és difícil poder disposar d’un altre equipament com aquest 

a Breda,  però si que s’ha parlat d’aquest cas com un cas d’èxit,  i hem de dir que aquest immoble ja 
està qualificat d’equipament públic i per tant ja es podria arribar a expropiar, i aquest és precisament 
un dels passos que s’han de contemplar en el POUM en el cas del Cercle, si finalment la consul ta 

dona aquest resultat.  Però en el cas dels Forns es paga un lloguer mensual i això és molt important 
perquè no estem parlant que ens deixen els equipaments gratuïtament, sinó que es paga un lloguer i 
no pas barat.  Igualment en el cas de l’Espai jove on es va fer una inversió molt important i es 

continua pagant lloguer, això per nosaltres és un negoci ruïnós. Qui va prendre aquesta decisió si ho 
hagués de fer des del punt de vista privat, amb el seu propi patrimoni, és evident que no ho faria.  
Ningú va a reformar la casa d’un altre per pagar un lloguer per sobre el preu del mercat. Això no té 

cap solta ni volta. Si es va fer per ajudar l’entitat, doncs d’acord, però s’hauria d’haver plantejat així.  
En tot cas, aquest no és el tema de debat. Com hem dit aquest és un cas recurrent i en el cas del 
Forns és un element patrimonial que no es pot crear de nou, però en el cas de l’Espai Jove es va fer 

un equipament totalment nou dins una propietat privada, i d’aquí venen molts d’aquests problemes. 
Llavors ha comentat si hem intentat arribar a una entesa amb els propietaris, i com s’ha dit, hem 
mantingut reunions i en cap cas hi ha una voluntat de perjudicar a ningú, al contrari, hi ha una voluntat 

de benefici col·lectiu. A l’entitat se li varen plantejar les diferents possibilitats, i a més abans d’això 
també es va posar a sobre la taula la possibilitat que l’equipament arribés algun dia de ser propietat 
municipal atès que aquest equipament avui en dia es sustenta bàsicament amb diner públic dels 

lloguers dels locals. Una altra opció que plantejava vostè, és traslladar els equipaments del centre a 
les afores del poble.  Em sembla perfecte, precisament una de les preguntes que ha de fer la consulta 
ha de ser aquesta.  Evidentment si haguéssim de fer un equipament nou, segurament el faríem fora 

del centre del poble. Aquesta és una de les possibilitat i és vàlida com qualsevol altra. Ara bé, hem de 
tenir en compte que el fet de fer això també té els seus desavantatges, atès que tindrem un 
equipament privat en el centre del poble que s’estarà morint de fàstic i aquest és el desavantatge de 

prescindir del centre del poble.  Per això fem la consulta, precisament perquè contemplem aquest 
desavantatge, el Cercle Bredenc, el dia que no l’utilitzi l’administració se li haurà acabat la vida o 
baixarà molt la seva vitalitat.  Interessa tenir en el centre del poble un equipament de centenars de 

metres quadrats en desús ?  Aquesta és una possibilitat que s’ha de contemplar a l’hora de triar una 
de les opcions.  Qui no li interessi ni una cosa ni l’altra, votarà que seguim tal com estem, i ja està.  
Crec que és un cosa que ens hem de prendre en calma, amb la calma necessària de qualsevol 

societat democràtica, perquè al final les coses es decideixen col·lectivament i veurem què surt i  no cal 
pas crispar-se. Sembla que hi ha gent que s’ofèn perquè diu que anem contra els interessos del 
Cercle  i nosaltres també entenem que molts dels propietaris del Cercle que en el seu dia varen fer 

aportacions econòmiques de la seva butxaca segurament no ho varen fer des d’un punt de vista 
patrimonial, en el sentit de dir això és meu, si no des del punt de vista de fer un servei al poble i amb 
la voluntat de dotar al poble d’una sala d’actes.  Des de la iniciativa privada es va completar els paper 



 

 

de l’administració que en aquells moments era molt més prima.  No creiem que això vagi en contra de 
l’esperit de la gent que va posar diners per fer el Cercle; al contrari, creiem que és una aposta més 
d’aquesta capacitat col.lectiva d’organitzar-se per fer un servei al poble.“ 

 
La regidora Sra. Judit Cortada manifesta que “a mode de rèplica del que han comentat, cal dir que el 
to és el que és perquè ens ha molestat sobretot que condicionin la redacció del POUM amb la 

necessitat de posar un equipament privat com és el del Cercle com a públic o com a privat.  I en 
relació a la coacció i amenaça em referia exactament això, al fet de condicionar la redacció del POUM 
amb l’equipament del Cercle. Han dubtat de l’interès o benefici meu pel poble, això és mentida, 

nosaltres mirem per tots els vilatans del poble, per això ara mateix es tracta d’un equipament privat i 
s’han de defensar, perquè no sabem si han tingut la oportunitat de fer-ho.  Respecte a la meva 
intervenció vull que quedi clar que no m’he posicionat ni he manifestat de si estem a favor o en contra 

del fet que el Cercle sigui privat o públic.  Ens hem posicionat sobre la consulta.  Estem a favor que hi 
hagi una consulta popular, tan de bo n’hi haguessin més, d’altres temes que també se’n podria parlar, 
aniríem potser millor, ara bé, el que no estem d’acord és les maneres de com es farà, com bé deia a 

la meva exposició, el fet de pregunta, de qui la farà, com es farà, tot això condiciona ja molt resposta, 
i és això que hi votàvem en contra, no en contra, repeteixo, de la consulta popular en si, sinó de 
l’avanç i de la forma del procediment, atès que tal com deia en Toni és important comprovar que les 

votacions hagin estat correctes i la forma que es porta terme la consecució del resultat. “ 
 
L’Alcalde manifesta que “en cap cas pretenia molestar a ningú ni a cap grup en concret, atès que 

sembla que s’hagin molestat més vostès que els mateixos socis del Cercle.  Vostès decideixen 
defensar-los, i certament ho poden fer, però també es poden defensar ells mateixos, en qualsevol cas 
per des llodrigar la situació,  ens ha dit que el primer punt li sembla bé però els altres dos no.  Cal dir 

que el punt dos diu que malgrat aquest tipus de consultes no són vinculants pel consistori, 
l’Ajuntament se’l farà seu el resultat, què hauríem de canviar per tal que vostè veiés bé aquest punt ?  
potser l’hauríem de fer no vinculant... en tot cas, per desbloquejar la situació jo li proposo amb la 
voluntat de buscar el seu si i el suport del seu grup a la consulta, podem afegir una esmena que digui 

que prèviament a la convocatòria es crearà una comissió de seguiment per determinar el contingut 
del Decret de la convocatòria, i ho podem fer així perquè aquest és l’esperit de la proposta.  Per tant 
proposo que en el punt tercer es faci constar el següent:   

 
- En el transcurs de com a màxim 90 dies, Alcaldia signarà el decret de convocatòria de la consulta 
popular no  referendària, que prèviament s'haurà consensuat a la Comissió de Seguiment que es creï 

a efectes de determinar el seu contingut . La convocatòria establirà el cens, el dia o dies de celebració 
de la consulta, la pregunta o preguntes a formular, la modalitat de votació; així com el període de 
campanya i debat i, si s’escau, les regles específiques de la consulta.  

 
Per tant, afegim el tema de la comissió de seguiment i que decideixi aquestes coses.  Crec que estem 
fent cessions suficients perquè vostè canvi el seu posicionament i voti tranquil·lament a favor d’una 

resolució institucional que només està dient que farem una consulta i res més; per tant li estem 
posant amb safata de plata el seu vot a favor. “ 
 

La regidora Sra. Cortada manifesta que “malgrat no ho puc consultar amb la resta del grup, entenc  
que hi puc votar a favor perquè un dels motius principals era la falta de consens amb les formes, però 
vista la bona predisposició, hi votarem a favor. “ 

 
L’Alcalde manifesta “me’n alegro moltíssim”  
 

El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que “em sembla que no hem dit que vostès no estiguessin a 
favor del poble o alguna cosa així, i si ho hem dit corregeixo i demano disculpes perquè aquesta no 
era la intenció.  Jo continuo dient el mateix, no cal pas portar el debat cap a un to o ambient agre, 

simplement es posaran totes les opcions sobre la taula, i això no és cap xantatge ni cap amenaça, 
simplement que la gent decideixi i evidentment si que el POUM ens obliga a prendre aquesta decisió 
perquè sinó seriem poc previsors i mal previsors i segurament en un futur hauríem de tenir aquest 

debat, una vegada ja estaria redactat el POUM i ja que ho podem preveure i fer-ho amb antelació, 
doncs ara és el moment de fer-ho.  No pas amb un afany d’ amenaça perquè en cap cas és aquesta 
la intenció de l’Ajuntament.  Llavors el debat de fons al final no és tan defensar l’interès públic o privat, 

atès que creiem que és compatible defensar les dues coses, perquè aquesta societat ha de saber 
conviure l’interès privat amb el públic, i en aquest cas en concret s’ha d’explicar tot, i cal explicar que 
en aquests moments hi ha un equipament privat mantingut amb diners públics i això tampoc és lògic 

del tot, atès que l’equipament privat ho pot ser però amb totes les conseqüències i ha de poder 
funcionar sense tuteles i es en aquest punt on s’ha de defensar l’interès públic i això en tot cas ho 
decidirem entre tots.  



 

 

 
El regidor Sr. Toni Marin manifesta que “l’afegit aquest del punt, que crea la comissió de seguiment, 
penso que és el que realment necessitava la proposta. I a més vull deixar clar també, perquè es deixa 

en contraposició el Cercle Bredenc com a propietat privada respecte del que seria la propietat pública 
i jo penso que a través de la historia que jo conec, que personalment són aproximadament 35 anys de 
soci del Cercle , sempre des de la defensa dels interessos dels socis s’ha propiciat l’activitat cu ltural 

al poble amb lloguers que crec que serien per sota de preus de mercat perquè els interessos de 
l’entitat sempre han estat també col·laborar amb el poble.  Cal recordar les activitats de teatre del 
grup Taboa, l’inici del grup Tricicle en el seu moment, que va fer una de les seva primeres actuacions 

en el Cercle Bredenc, és a dir s’han fet sempre una sèrie d’activitats que evidentment amb 
subvencions publiques però jo crec que s’han fet sota preu de mercat  i sempre hi ha hagut la voluntat 
de tots els socis i per part de les juntes que han anat passant de fer d’entitat impulsora de la cultura al 

poble.  Simplement era deixar clar que malgrat és una entitat privada, els interessos sempre han estat 
coincidents per impulsar la cultura al poble.” 
 

Alcalde manifesta que “per concloure, deixem-nos de debats estèrils entre interès públic o interès 
privat i sotmetem la proposta a votació que diu el que diu, amb l’esmena que hem comentat, i per tant 
la proposta queda de la següent forma:  

 
“Antecedents 
 

Com bé és sabut per la majoria de bredencs i bredenques, el municipi no disposa d’un equipament de 
titularitat pública per la celebració de festes, actes i diversos esdeveniments públics. Aquests actes 
s’han celebrat històricament a la Sala Gran del Cercle Bredenc, propietat de l’associació Cercle 

Bredenc. 
 
En aquest sentit, doncs, l’Ajuntament i el Cercle Bredenc tenen establerta una relació per la qual 
l’associació cedeix l’espai a l’Ajuntament i a les entitats que així ho demanen a canvi d’un 

arrendament. En el cas de l’Ajuntament, es paga una quantia fixa anual a canvi d’un seguit de dies 
d’ús exclusiu per la celebració dels diferents actes i esdeveniments del calendari anual.  
 

Per una banda cal contextualitzar la qüestió del planejament urbanístic. En aquests moments s’està 
procedint a l’elaboració del document inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
que ha de definir urbanísticament l’estratègia dels propers 20 anys. En aquest context, doncs, és lícit i 

lògic que aquest moment sigui l’idoni per realitzar un debat urbanístic a fons sobre les necessitats del 
municipi en relació a un espai com la Sala Gran del Cercle Bredenc, marcada com a equipament 
privat, que dona un servei equivalent a l’ús públic però que és de titularitat privada. Entenem que el 

nou planejament ha de definir amb claredat quina línia vol seguir el municipi pel que respecta als 
equipaments lúdics, de manera que es considera que ara és el moment idoni i oportú per plantejar el 
debat que es pretén encetar amb aquesta resolució institucional.  

 
Per altra banda és important mencionar també la necessària inversió que s’ha de realitzar a la Sala 
Gran del Cercle Bredenc per tal d’adaptar-la a les necessitats actuals i donar ple compliment a la 

normativa vigent en matèria d’espectac les i seguretat. En aquesta línia, cal apuntar com a factor 
decisiu la incapacitat per part de l’Ajuntament de poder realitzar inversions econòmiques de certa 
entitat a un equipament que no és de la seva titularitat. Aquest és un punt a tenir en compte a l ’hora 

de prendre decisions estratègiques de futur, ja que la seguretat no és un tema menor i ha de ser un 
factor clau en les futures inversions que es realitzin a la sala.  
 

Així doncs, i donades les circumstàncies actuals ja explicades, es creu necessari obrir a la ciutadania 
de la vila un espai de reflexió i decisió sobre les necessitats futures del municipi en matèria 
d’equipaments lúdics i la definició d’una estratègia a curt, mitjà i llarg termini que serveixi per cobrir les 

necessitats com a municipi i comunitat humana, sempre posant l’accent en la prevalença de l’ interès 
públic com a element rector de tot el procediment.  
 

Per tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament de Breda sotmet a debat i votació els següents 
acords: 
 

- Iniciar els tràmits necessaris, d’acord amb la Llei 10/2014, de Consultes Populars no referendàries, 
per promoure una consulta popular d’àmbit local que versi sobre la necessitat de disposar d’un 
equipament lúdic de titularitat pública. 

 
- Malgrat que les consultes populars no referendàries promogudes a l’empara de la Llei 10/2014 

tenen per finalitat conèixer l’opinió de la població sobre la qüestió sotmesa a consulta i llur resultat 



 

 

no té caràcter vinculant, el Consistori es compromet a fer seu i aplicar el resultat que surti de la 
voluntat popular. 
 

- En el transcurs de com a màxim 90 dies, Alcaldia signarà el decret de convocatòria de la consulta 
popular no referendària, que prèviament s'haurà consensuat a la Comissió de Seguiment que es 
creï a efectes de determinar el seu contingut. La convocatòria establirà el cens, el dia o dies de 

celebració de la consulta, la pregunta o preguntes a formular, la modalitat de votació; així com el 
període de campanya i debat i, si s’escau, les regles específiques de la consulta.  

 

Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Marti, Juan 

Antonio Marin Acuña) 
 
15.0.- Proposta de resolució pel que fa a l'accessibilitat a la via pública, a iniciativa de 

l'Associació de Veïns i Vilatans de Breda 
 
Antecedents 

 
En data 17 de juny de 2021 RE núm. E2021002664, l’Associació de Veïns i Vilatans de Breda  va 
presentar 1.333 signatures donant suport a la proposta de millora de l’accessibilitat al poble de Breda.  

 
L’Ajuntament de Breda comparteix els valors i se’l fa seu segons els següents punts:  
 

1- Formar i conscienciar l'àmbit polític i professional del municipi en disseny per a tothom, 
accessibilitat i no discriminació, amb l’objectiu de concebre des de l’origen que tots els nous edificis, 
serveis i entorns, tant públics com privats, puguin ser utilitzats per totes les persones de manera 
autònoma, segura i en igualtat d'oportunitats.   

 
2- Garantir que s'incorporen els criteris d'accessibilitat universal (mínim amb els paràmetres legalment 
establerts) de manera coordinada a tots els plans sectorials que s'impulsin i executin al municipi, de 

tots els àmbits (pla de mobilitat, d'habitatge, lleure...) amb un calendari d'execució vinculat a una 
memòria econòmica i un protocol de manteniment dels elements.  
 

3- Elaborar, aprovar i executar un Pla Integral d'Accessibilitat del Municipi, amb compromís de 
despeses i calendari d'execució per part de totes les regidories vinculades, que inclogui  tots els 
espais i serveis d'ús públic, i compti en tot moment amb la participació de les entitats i persones amb 

discapacitat del municipi tal i com estableix la Llei 13/2014, d’accessibilitat.  
 
4-  Assegurar que les obres i serveis als que s’atorguen llicències municipals (des d’obres menors fins 

a instal·lacions efímeres a la via pública), acompleixen els criteris i la normativa legal d’accessibilitat i 
no discriminació, fent un seguiment adequat i exhaustiu des del plantejament del projecte fins a 
l’execució del mateix. Així com el manteniment, a posteriori, dels elements que fan que aquell servei 

i/o espai sigui accessible per a tota la ciutadania a través de revisions periòdiques.  
 
5- Garantir que es compleix tota la normativa d'accessibilitat i igualtat d'oportunitats a totes les 

ordenances, així com a tots els plecs de condicions dels concursos públics, contractes i llicències (de 
tot tipus) que es facin. En aquest sentit, revisar totes les ordenances i contractes públics existents 
abans del 2014 (any en el que es va aprovar la darrera Llei catalana d'accessibilitat) per actualitzar-

les amb les exigències normatives actuals. Actualitzar el pla d’accessibilitat municipal  a la normativa 
vigent. 
 

6- Dur a terme campanyes d’adaptació de petits i mitjans comerços del municipi per fer-los 
accessibles, traçant estratègies que permetin optimitzar els recursos necessaris per a executar les 
obres i accions necessàries i, que alhora, serveixin per impulsar el teixit comercial de proximitat.  

 
7- Treballar per arreglar les voreres i ampliar-les perquè puguin passar cadires de rodes. I treballar 
per arreglar els carrers que estiguin en mal estat, tot planificant les inversions a efectuar. 

 
8- Generar espais de participació i treball de projectes urbans, on siguin presents tots els perfils de 
persones amb discapacitat alhora i en igualtat d'oportunitats que la resta del veïnat: els espais i 

serveis públics són espais de convivència i molts cops s'hauran de consensuar solucions per a que 
siguin realment de disseny universal (p.ex. carrers de plataforma única d'ús mixt). D'aquesta manera, 



 

 

també es podran arribar a resoldre vàries coses alhora amb una mateixa actuació i s'optimitzaran els 
recursos.  
 

9- Promoure que tots els agents que gestionen serveis i/o espais d’ús públic al municipi (tant de 
titularitat pública com privada) aportin informació del grau d’accessibilitat dels mateixos, tant a les 
seves webs com a través de les seves diferents vies de contacte i informació, de manera clara i 

senzilla. 
 
10- Garantir l'accessibilitat universal de l'Administració Electrònica de la Corporació Local per tal que 

totes les persones pugin relacionar-se sense exclusió amb el seu ajuntament per vies o mitjans 
digitals. 
 

11- Excloure de pagament de taxes municipals d'obra a aquelles actuacions que impactin directament 
en la millora de l'accessibilitat de l'espai (tant si és d'ús públic com si és d'ús privat, com l'habitatge), 
posant la condició de que per fer efectiva aquesta mesura l'equip tècnic municipal faci seguiment i 

avaluació de la intervenció per valorar si l'actuació ha estat executada correctament.  
 
12- Redactar un pla de mobilitat i incorporar els criteris d'accessibilitat vigents, comptant amb la 

participació de les persones amb discapacitat del municipi.   
 
13- Coordinar les actuacions municipals de les diferents regidories i altres parts implicades (p.ex. 

operador de transport) amb l'objectiu de garantir la cadena d'accessibilitat al transport, des de l'entorn 
a la parada, a l'interior del bus. 
  

14- Promoure l'impuls de serveis de transport públic a la demanda que garanteixin l'accessibilitat 
universal, o bé per complementar altres serveis de transport existents i la seva connectivitat.  
 
15- Garantir que la policia municipal té la formació, conscienciació i recursos suficients com per incidir 

en salvaguardar l'accessibilitat a la via pública com a dret humà de les persones amb discapacitat. I el 
mateix en quant al control de l'ús de les places d'aparcament reservades i l'ús indegut de la targeta 
d'aparcament, on s'aplicaria també el règim sancionador vigent.  

 
16- Dur a terme campanyes periòdiques de conscienciació ciutadana amb l'objectiu de promoure l'ús 
cívic de la via pública i la eliminació de barreres físiques a les voreres (com cotxes, motos...).  

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

 
Primer.- Aprovar la proposta sobre l’accessibilitat de l’Associació de Veïns i Vilatans de Breda segons 
els punts descrits als antecedents. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns i Vilatans de Breda i a totes les persones 
interessades. 

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que l’Associació de Veïns i Vilatans de Breda en una 

iniciativa ciutadana va presentar aquesta proposta amb l’aval de molts veïns i veïnes.  Explica que 
l’Ajuntament ha valorat totes les propostes i després de parlar amb l’entitat i consensuar el text,  
creiem que podem assumir el 95% de les propostes realitzades i per tant les sotmetem a valoració del 

Ple.  Conclou dient que l’Ajuntament des del minut u es compromet anar implantant progressivament 
totes les propostes, malgrat que moltes d’aquestes ja s’estan fent i treballant.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JxCat-Breda, manifesta que està d’acord amb la proposta de 
l’Associació de veïns i molt contents amb la bona resposta  del poble amb el recull  de tantes 
signatures.  Afegeix que l’Ajuntament ja té un Pla d’accessibili tat des del 2012, un pla on es detalla el 

cost econòmic de les modificacions que s’han de dur a terme però no hi consta cap calendari 
d’execució.  Per tant, entén que el punt 3 no cal que hi figuri perquè ja el tenim el Pla i respecte el 
punt 7 també forma part del Pla. Manifesta que això ho diu simplement per informació, però si que 

demana a l’Ajuntament un compromís econòmic i de termini i per tant demana que el pressupost de 
l’any vinent ja contempli la despesa per poder-ho executar.  
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta que és una proposta que surt d’una 
entitat que té al darrera 1.300 signatures, per tant hi votarà a favor.  
 



 

 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que també hi votarà a favor, però vol fer 
una observació o matís en el punt que diu que s’han d’ampliar voreres, atès que en alguns carrers del 
poble en comptes d’ampliar-les caldria eliminar-les per fer-los més accessibles i més amigables per 

tot tipus de circulació.   
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 

Josep Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Marti, Juan 
Antonio Marin Acuña) 

 
16.0.- Aprovar la moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat sostenible i 
segura 2021 

 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció:  
 

MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I 
SEGURA 2021 
 

Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la Mobilitat, un 
esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L’objectiu és conscienciar a la 
ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en 

benefici de tothom. 
 
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. És una oportunitat 

per presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen i explicar els reptes que afronten 
les ciutats i pobles per incloure el canvi de comportament com a pilar fonamental per una estratègia 
de transport sostenible a tot Europa i una millora ambiental.  
 

Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una mobilitat sostenible” i s’ha 
escollit un lema adequat a l’objectiu principal de millora de la salut “Fes salut. Mou -te de manera 
sostenible”. 

 
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible, avançant en la 
utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. Per això és molt important que 

enguany, per superar la baixada en la utilització del transport públic fruit de la pandèmia de la 
Covid19, treballem conjuntament per fer-hi front. 
 

La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un total de 227 municipis de 
Catalunya amb una població afectada de 5.955.452 ciutadans, el representa una participaciómolt per 
sobre de la resta dels municipis europeus. Aquestes dades s’han mantingut al llarg dels anys, ja que 

els Ajuntaments de Catalunya sempre han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i el foment de la 
pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar la sostenibilitat en els desplaçaments 
dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora de la qualitat de l’aire.  

 
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:  
 

 Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el 
desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la 
prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte 

hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.  

 Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la 

 sobre les seves diferents modalitats. 

 Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la 

bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.  

 Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni 
cultural, en un entorn saludable i relaxat. 

 Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una 
banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu 
sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la 

inactivitat física. 
 
Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi climàtic passa per un 

transvasament des del transport privat al transport públic, i la descarbonització del parc automobilístic 
del nostre país. En aquest sentit, la societat catalana ha respost amb un augment de la utilització del 



 

 

transport públic, però també amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i sobretot el caminar 
per les distàncies curtes. 
 

Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada al 
setembre de 2015, per l’Assemblea General de Nacions Unides que reconeix que l’assoliment dels 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible és una responsabilitat compartida i encoratja a crear 

aliances entre tots els països i actors per assolir els ODS. 
 
Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del territori, obrint -se a 

totes les entitats del país compromeses a treballar per assolir els 17 Objectius per al 
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. 
 

Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat sostenible al nostre 
municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible, conscienciar del què suposa 
seguir amb una mobilitat poc sostenible en termes mediambientals i de qualitat de vida, establir 

col·laboracions amb les entitats locals i comunicar noves polítiques i mesures permanents. 
 
Per tot això, proposem al Ple els següents acords: 

 
PRIMER. Inscriure l’Ajuntament de Breda a la Setmana Europea de la Mobilitat d’aquest any dins de 
les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la European Mobility Week i fer-hi constar les 

accions acordades en l’acord segon. 
 
SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de Breda ha impulsat o impulsarà les següents accions per tal 

de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable: 
- Pedala 2021 
-Caminada 2021 
 

TERCER. Adherir l’Ajuntament de Breda a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 2025 aprovada pel 
Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019. 
 

QUART. Adherir l’Ajuntament de Breda a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya,aprovat 
pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 i integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030. 
 

Intervencions: 
El regidor de medi ambient Sr. Sam Torres, presenta la proposta, explicant que les accions a Breda 
enguany es faran el dissabte 18 de setembre.  

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-Amunt, manifesta que relacionat amb el punt anterior que 
hem tractat sobre un pla d’accessibilitat, l’Ajuntament hauria de disposar també d’un pla de mobilitat 

del municipi atès que també és molt necessari.  
 
Votació: 

Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 
Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Marti, Juan Antonio Marin 

Acuña) 
 
17.0.- Assumptes urgents.   

 
No s’escau.  
 

18.0.- Precs i preguntes 
 
L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores per formular precs i preguntes.  

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta pel procediment de selecció de policies, 
concretament quants guàrdies municipals de Breda s’han presentat a les oposicions.  

 
L’Alcalde respon que s’han presentat quatre agents.   Explica que ahir es varen acabar de fer les 
proves de l’oposició però encara no s’han rebut els resultats oficials.  

 
 
 



 

 

La Sra. Cortada pregunta quantes empresa s’han presentat a la licitació del servei del Taller de 
memòria. 
 

L’Alcalde respon que només s’ha presentat el Taller de Breda que és l’actual concessionària del 
servei.   
 

La Sra. Cortada  pregunta si a través del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal s’ha resolt o s’ha 
consensuat alguna actuació per actuar davant els problemes de Fecsa Endesa.  
 

L’Alcalde respon que el passat 15 de juny el Consell d’Alcaldes va aprovar una moció sobre el 
deficient funcionament del servei  de subministrament d’energia elèctrica que s’ha trasllat a la 
Generalitat i a l’empresa Endesa.   Manifesta que és un tema pendent de resoldre que afecta a molts 

municipis.  
 
La Sra. Cortada pregunta si l’adhesió a l’ATM es tornarà a preveure en el pressupost de l’any 2022.  

 
L’Alcalde manifesta que és un tema pendent i que cal tornar-lo a tractar amb la resta d’Alcaldes 
interessats.  Es un compromís de legislatura i per tant es tornarà a preveure pressupostàriament tan 

aviat sigui possible.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta com es valora les restriccions d’accés de la 

plaça del Molí a les nits d’estiu per evitar els problemes de sorolls als veïns.  En qualsevol cas, com a 
veí proper,  agraeix que s’hagi fet.  
 

El regidor Sr. Josep Amargant respon que els tocs de queda i les restriccions d’accés als locals ha fet 
que durant l’estiu s’hagin repetit les trobades de joves a la via pública que comporten molèsties als 
veïns i sobretot si es fan en el centre del poble. Per evitar les molèst ies i davant les queixes dels 
veïns, l’Ajuntament va tancar aquests espais  i va restringir les trobades en el centre del poble. En 

quan a la valoració en general ha estat  positiva  però també s’ha de dir que aquestes trobades s’han 
traslladat a altres zones del poble, sobretot a la zona industrial el que ha comportat problemes de 
neteja dels espais. Conclou dient que malgrat tot, en general, s’ha de valorar de forma satisfactòria 

perquè hem passat d’una mitjana de 15 o 20 trucades de queixes de sorolls per nit a pràcticament 
zero trucades. 
 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 
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