
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió:  

Núm. PLE2021000007  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 4 d’octubre de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 21:41 h 
Lloc: Espai Jove 

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

Andreu Pujol Mas, 1r Tinent Alcalde   (ERC– AM) 
Josep Amargant Argemí, 2r Tinent Alcalde  (ERC– AM)  
Rosa Prat Sala, 3a Tinenta d’Alcaldia   (ERC– AM) 

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

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

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

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

Un cop el/la secretari/ària 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. 
 

Com apunt previ, l’Alcalde explica que s’ha convocat el Ple a la Sala de l’Espai Jove com a mesura de 
precaució atès que en aquesta sessió es reprenen els plens presencials.  Manifesta que davant la 
relativa normalitat del moment, esperem que ben aviat s’aconsegueixi retornar a la normalitat pre-

pandèmia. 
 
1.0.- Aprovar l'acta de les sessió plenària celebrada el 27 de juliol de 2021 

 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, en data 27 
de juliol  de 2021, d’acord amb el que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el TRLMRLC. 
 
Votació: l’acta és aprovada per unanimitat dels membres presents. 

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

 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control 
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del  que 

estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dona compte succinta al 
Ple 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 

X2021001457 JGL2021000030 27/07/2021 

X2021001544 JGL2021000031 02/08/2021 

X2021001572 JGL2021000032 09/08/2021 

X2021001576 JGL2021000033 16/08/2021 

X2021001669 JGL2021000034 23/08/2021 

X2021001684 JGL2021000035 30/08/2021 

X2021001685 JGL2021000036 06/09/2021 

X2021001686 JGL2021000037 13/09/2021 

X2021001860 JGL2021000038 20/09/2021 



 

 

 
El Ple es dona per assabentat. 
 

3.0.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària 
ordinària 
 

L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 23 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de 
control i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment de l 
que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dona compte 
succinta al Ple de les resolucions que ha adoptat des de l’última sessió plenària ordinària, i es 
relacionen a continuació els decrets que han estat dictats en el període comprès entre el 27 de juliol i 

l’1 d’octubre de 2021: 
 

Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2021DECR000591  X2020001300 27/07/2021 Dec retorn aval 27072021                                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000592  X2021001480 27/07/2021 Aprovació nòmines mes de juliol 

2021DECR000593  X2021001292 28/07/2021 Dec llicencia urbanística 28072021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000594  X2021001548 28/07/2021 Nomenament d'Alcalde accidental i delegació de funcions 

2021DECR000595  X2021000633 28/07/2021 Dec llicencia urbanística 28072021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000596  X2021001211 28/07/2021 Dec primera ocupació 28072021                                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000597  X2021001544 29/07/2021 Dec ordre del dia 29072021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000598  X2021000539 29/07/2021 Dec llicencia divisió horitzontal 23072021                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000599  X2020000915 29/07/2021 Dec retorn aval 28072021                                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000600  X2021001574 29/07/2021 Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del 
mes de juliol de 2021 

2021DECR000601  X2021001517 29/07/2021 Decret d'inici de l'expedient de determinació del dret a indemnització 

2021DECR000602  X2021000539 30/07/2021 Dec esmena error material 30072021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000603  X2021001394 30/07/2021 Pagament factures dels tècnics 

2021DECR000604  X2021000832 30/07/2021 Resolució sobre la sol·licitud d’autorització d’ocupació de via pública, temporal, 
amb atracció per la Festa Major 

2021DECR000605  X2021001244 30/07/2021 Resolució sobre la sol·licitud d’autorització d’ocupació de via pública, temporal, 
amb atracció per la Festa Major 

2021DECR000606  X2021001592 02/08/2021 Dec aprov rebuts escola bressol jul 02082021                                                                                                                                                                                                                          

2021DECR000607  X2021001597 02/08/2021 Contractació aux.administratiu Museu Josep Aragay 

2021DECR000608  X2021001395 02/08/2021 Aprovació de les factures fase “O” 

2021DECR000609  X2021001395 02/08/2021 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2021DECR000610  X2021001386 03/08/2021 Dec inici expedient responsabilitat patrimonial 

2021DECR000611  X2021001532 04/08/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip públic 03082021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000612  X2021001608 04/08/2021 Dec baixa caducitat inscripció padronal 04082021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000613  X2021001509 05/08/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL020821 

2021DECR000614  X2021001362 05/08/2021 Pagament de les factures de f inals de juny 

2021DECR000615  X2021001619 05/08/2021 Dec tramesa certif icat urbanístic 04082021                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000616  X2021001595 05/08/2021 Pagaments factures de lloguers i varis 

2021DECR000617  X2021001622 06/08/2021 Dec duplicat targeta aparcament discapacitats 05082021                                                                                                                                                                                                          

2021DECR000618  X2021001582 06/08/2021 Aprovació de les factures fase O-P 

2021DECR000619  X2021001572 06/08/2021 Dec ordre del dia 06082021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000620  X2021001626 09/08/2021 Pagament despesa de la Gala Lírica 

2021DECR000621  X2021000452 09/08/2021 Decret nomenament policia pràctiques 

2021DECR000622  X2021000452 09/08/2021 Decret nomenament policia pràctiques 

2021DECR000623  X2021000452 09/08/2021 Decret nomenament policia pràctiques 

2021DECR000624  X2021000452 09/08/2021 Nomenament funcionari policia en pràctiques 

2021DECR000625  X2021000452 10/08/2021 Decret rectif icació errors nomenament policia pràctiques  

2021DECR000626  X2021000452 10/08/2021 Dec rectif icació errors nomenament policia pràctiques  

2021DECR000627  X2021000452 10/08/2021 Decret rectif icació errors materials nomenament  

2021DECR000628  X2021000452 10/08/2021 Decret rectif icació errors materials nomenament 

2021DECR000629  X2018001116 10/08/2021 Decret desestimació recurs 

2021DECR000630  X2021001500 11/08/2021 Dec alta padró habitants 09082021                                                                                                                                                                                                                               

2021DECR000631  X2021001576 11/08/2021 Dec ordre del dia 11082021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000632  X2021001642 11/08/2021 Dec concessió targeta aparcament discapacitats 11082021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000633  X2021001644 11/08/2021 Dec baixa ofici padró habitants 11082021                                                                                                                                                                                                                        

2021DECR000634  X2021000987 12/08/2021 Decret reclamació danys a mobiliari urbà 

2021DECR000635  X2021001439 12/08/2021 Dec tramesa certif icat 12082021                                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000636  X2021000417 12/08/2021 Decret inici expedient sancionador 

2021DECR000637  X2021001294 12/08/2021 Decret canvi instructor expedient 

2021DECR000638  X2021001657 17/08/2021 Dec liquidació taxa celebració matrimoni civil 17082021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000639  X2021001670 18/08/2021 Dec concessió targeta aparcament discapacitats 18082021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000640  X2021001669 18/08/2021 Dec Ordre del dia 

2021DECR000641  X2021000150 18/08/2021 Dec mod llic us privatiu equip públic 17082021                                                                                                                                                                                                                  

2021DECR000642  X2021000048 18/08/2021 Concedir llicència d'ocupació de via pública temporal amb una xurreria per la 
Festa Major 2021 

2021DECR000643  X2021001417 19/08/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip públic 18082021                                                                                                                                                                                                              



 

 

2021DECR000644  X2021001627 19/08/2021 Dec llic us especial espai públic 05082021                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000645  X2021001658 19/08/2021 Dec aut ovp temp atracció festa major 19082021                                                                                                                                                                                                                  

2021DECR000646  X2021001688 20/08/2021 Dec aprov rd gestió tributaria ccs jul 20082021                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000647  X2021001690 20/08/2021 Dec aprov baixes gestió tributaria ccs jul 20082021                                                                                                                                                                                                             

2021DECR000648  X2021001677 20/08/2021 Dec aprovar devolució ingrés indegut abonament duplicat piscines 19082021                                                                                                                                                                                       

2021DECR000649  X2021001689 20/08/2021 Dec aprov liq jul gestió trib ccs 20082021                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000650  X2021001693 20/08/2021 Dec renovació targeta aparcament discapacitats 20082021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000651  X2021001683 20/08/2021 Dec autoritzar dev ingr indegut atm 20082021                                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000652  X2021001715 23/08/2021 Concessió bestreta a un treballador 

2021DECR000653  X2021001672 23/08/2021 Aprovar la liquidació de la taxa per la utilització privativa i aprofitaments 
especials del domini públic local 

2021DECR000654  X2021001681 23/08/2021 Dec decr_liqu_taxa_ovp_temp_atraccions 2021 23082021                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000655  X2021001680 23/08/2021 Dec decr_liqu_taxa_ovp_temp_atraccions_2021 23082021                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000656  X2021001671 23/08/2021 Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de via pública temporal amb una 
xurreria per la Festa Major 

2021DECR000657  X2021001598 23/08/2021 Dec aprovar rebuts matricules escola bressol 23082021                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000658  X2021001720 24/08/2021 Permís a un treballador per matrimoni 

2021DECR000659  X2021001721 24/08/2021 Reconeixement d’un trienni a favor de SB 

2021DECR000660  X2021001519 24/08/2021 Aprovació de les factures fase “O” 

2021DECR000661  X2021001519 24/08/2021 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2021DECR000662  X2021001722 25/08/2021 Dec aut ovp temp atraccions festa major 25082021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000663  X2021001684 25/08/2021 Dec ordre del dia 25082021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000664  X2021001395 25/08/2021 Pagament factures de juliol 

2021DECR000665  X2021001593 26/08/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL160821 

2021DECR000666  X2021001734 27/08/2021 Aprovació de les nòmines del mes d'agost 

2021DECR000667  X2021001595 27/08/2021 Pagament factura dels tècnics 

2021DECR000668  X2021001594 30/08/2021 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2021DECR000669  X2021001594 30/08/2021 Aprovació de les factures fase “O” 

2021DECR000670  X2021001761 31/08/2021 Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Festes 

2021DECR000671  X2021001756 31/08/2021 Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del 

mes de agost de 2021 

2021DECR000672  X2021001709 01/09/2021 Aprovació factures d'Endesa del mes de juliol 

2021DECR000674  X2021001766 02/09/2021 Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Festes 

2021DECR000675  X2021001740 03/09/2021 Ampliació de la jornada laboral d'una treballadora 

2021DECR000676  X2021001712 03/09/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL300821 

2021DECR000677  X2021001739 03/09/2021 Pagament factures lloguers 

2021DECR000678  X2021001070 03/09/2021 Dec aprov acta arqueig bestreta caixa f ixe 03092021                                                                                                                                                                                                             

2021DECR000679  X2021001783 03/09/2021 Liquidació taxa celebració matrimoni civil en dependències municipals 

2021DECR000680  X2021001788 06/09/2021 Aprovar el contracte menor de serveis artístics de la regidoria de festes  

2021DECR000681  X2021001685 06/09/2021 Dec ordre del dia 06092021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000682  X2021001798 07/09/2021 Dec atorgant s1 centre cívic 07092021                                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000683  X2021000419 07/09/2021 Dec execució 

2021DECR000684  X2021000419 07/09/2021 Dec execució subsidiària i audiència 

2021DECR000685  X2021000419 07/09/2021 Dec execució subsidiària 

2021DECR000686  X2021001767 10/09/2021 Dec tramesa certif icat 10092021                                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000687  X2021001768 10/09/2021 Dec tramesa certif icat 01062021                                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000688  X2021001686 10/09/2021 Dec ordre del dia 10092021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000689  X2021001842 13/09/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip públic 13092021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000690  X2021001846 13/09/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip públic 13092021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000691  X2021001765 13/09/2021 Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2021-2022 

2021DECR000693  X2021001852 14/09/2021 Aprovació dels càrrecs de l'agost del 2021 del servei de Gestió tributària i 
cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2021DECR000694  X2021001860 15/09/2021 Dec ordre del dia 15092021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000695  X2020000069 15/09/2021 Decret inici disciplina urbanística amb ordre d'enderroc 

2021DECR000696  X2021001115 16/09/2021 Dec aprov acta arqueig i bestreta caixa f ixa 15092021                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000697  X2021001778 16/09/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL130921 

2021DECR000698  X2021001868 16/09/2021 Inici tramitació simplif icada exp rcp 

2021DECR000699  X2021001875 16/09/2021 Reconeixement d’un trienni a favor de CRA 

2021DECR000700  X2021001869 17/09/2021 Aprovar la sol·licitud, en segona convocatòria, d'una subvenció per a l'adquisició 
de llibres i diaris destinats a biblioteques 2021 

2021DECR000701  X2021001713 17/09/2021 Aprovació de les factures fase “O” 

2021DECR000702  X2021001713 17/09/2021 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2021DECR000703  X2021001873 17/09/2021 Dec aprov pla d'us instal·lacions esportives i educ municipals 16092021                                                                                                                                                                                         

2021DECR000704  X2021001874 17/09/2021 Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Fires 

2021DECR000705  X2021001881 17/09/2021 Dec tramesa certif icat numeració 17092021                                                                                                                                                                                                                       

2021DECR000706  X2021001755 20/09/2021 Dec alta gual 446 20092021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000707  X2021001757 20/09/2021 Dec alta gual 447 st francesc 74 20092021                                                                                                                                                                                                                       

2021DECR000708  X2021001758 20/09/2021 Dec alta gual 448 puig y cunyer cantonada arbucies 22 abans gual 230 

20092021                                                                                                                                                                                   

2021DECR000709  X2021001752 20/09/2021 Dec canvi placa gual 213 x 445 caba perarnau 20092021                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000710  X2021001637 20/09/2021 Dec baixa padró inscripció indeguda 20092021                                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000711  X2021001188 20/09/2021 Dec llicencia urbanística 20092021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000712  X2021001849 21/09/2021 Dec aprovació pla d'us centre civic i social 14092021                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000713  X2021001896 21/09/2021 Dec dev ingr indeguts soc 21092021                                                                                                                                                                                                                              



 

 

2021DECR000714  X2021000554 21/09/2021 Dec requeriment neteja comunitat propietaris 21092021                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000715  X2021001754 22/09/2021 Dec baixa gual 433 i devol part proporcional any 22092021                                                                                                                                                                                                       

2021DECR000716  X2021001057 22/09/2021 Dec baixa definitiva padró habitants 21092021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000717  X2021001145 22/09/2021 Dec baixa definitiva padró habitants 22092021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000718  X2021001061 22/09/2021 Dec baixa definitiva padró habitants 22092021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000719  X2021001134 22/09/2021 Dec baixa definitiva padró habitants 22092021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000720  X2021001146 22/09/2021 Dec baixa definitiva padró habitants 22092021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000721  X2021001667 22/09/2021 Dec ordre del dia 22092021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000722  X2021001901 22/09/2021 Dec ordre del dia 22092021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000723  X2021001923 23/09/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip públic 23092021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000724  X2021001897 23/09/2021 Dec renovació targeta aparcament discapacitats 21092021                                                                                                                                                                                                         

2021DECR000725  X2021001858 23/09/2021 Dec aprov liq recaptació ccs ago 23092021                                                                                                                                                                                                                       

2021DECR000726  X2021001594 23/09/2021 Pagament de les factures del mes d'agost 

2021DECR000727  X2021001926 23/09/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip públic 23092021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000728  X2021001470 23/09/2021 Dec aprovar la devolució dels ingressos indeguts dels abonaments de la piscina 

22092021                                                                                                                                                                         

2021DECR000729  X2021001753 24/09/2021 Dec inscripció a targeta armes escopetes 4.1 i 4.2 24092021                                                                                                                                                                                                     

2021DECR000730  X2021001763 24/09/2021 Dec canvi titularitat i duplicat nínxol 455 24092021                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000731  X2021001739 24/09/2021 Pagaments factures de tècnics 

2021DECR000732  X2021001904 24/09/2021 Contractar MGT pel punt d'informació per la Fira de l'Olla 

2021DECR000733  X2021001958 27/09/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip públic 27092021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000734  X2021001962 27/09/2021 Dec liquidació taxa matrimoni civil 27092021                                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000735  X2021001523 27/09/2021 Dec llicencia urbanística 27092021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000736  X2021001895 27/09/2021 Dec llicencia urbanística 27092021                                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000737  X2021001960 27/09/2021 Aprovació nòmines dels treballadors mes de setembre 

2021DECR000738  X2021001970 28/09/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip públic 28092021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000739  X2021001971 28/09/2021 Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del 

mes de setembre de 2021 

2021DECR000740  X2021001764 28/09/2021 Aprovació de les factures fase “O” 

2021DECR000741  X2021001764 28/09/2021 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2021DECR000742  X2021001977 28/09/2021 Horari de tardor a primavera de la Biblioteca 

2021DECR000743  X2021001959 28/09/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip públic 28092021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000744  X2021000977 28/09/2021 Dec baixa definitiva padró habitants 28092021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000745  X2021001981 29/09/2021 Dec ordre del dia 29092021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000746  X2021001993 29/09/2021 Dec baixa padró inscripció indeguda 29092021                                                                                                                                                                                                                    

2021DECR000747  X2021001849 29/09/2021 Dec mod pla d'us centre civic 27092021                                                                                                                                                                                                                          

2021DECR000748  X2021001994 29/09/2021 Dec atorgar llic us privatiu espai públic 29092021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000749  X2020001876 29/09/2021 Dec aprovar text conveni vies verdes 29092021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000750  X2021001838 29/09/2021 Dec ordre del dia 29092021                                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000751  X2021001996 30/09/2021 Dec atorgar llic us privatiu equip públic 29092021                                                                                                                                                                                                              

2021DECR000752  X2021001639 30/09/2021 Dec baixa caducitat inscripció padronal 30092021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000753  X2021001640 30/09/2021 Dec baixa caducitat inscripció padronal 30092021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000754  X2021001641 30/09/2021 Dec baixa caducitat inscripció padronal 30092021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000755  X2021001638 30/09/2021 Dec baixa caducitat inscripció padronal 30092021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000756  X2021002003 30/09/2021 Dec baixa caducitat inscripció padronal 30092021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000757  X2021001617 30/09/2021 Dec baixa caducitat inscripció padronal 30092021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000758  X2021002007 30/09/2021 Dec alta nínxol revertit 402 50 anys 30092021                                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000759  X2021002015 30/09/2021 Dec tramesa certif icat urbanístic 30092021                                                                                                                                                                                                                      

2021DECR000760  X2021002006 30/09/2021 Aprovar uns contractes menors de serveis de l'àrea de Fires 

 
El Ple es dona per assabentat. 
 

3.1.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2021-2022 
 
Es dona compte al Ple de la corporació la resolució d’Alcaldia número 2021DECR000691, del tretze 

de setembre, que literalment diu: 
 
Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2021-2022 

Exp. X2021001765 
 
Antecedents 

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

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en el seu article 15 l'obligació de remetre 
informació sobre les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, recollides en 
l'article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, contenint tota la informació necessària d'acord amb la 

normativa europea. 
 



 

 

La remissió, d'acord amb l'article 5 de l'Ordre HAP / 2105/2012, s'ha d'efectuar per mitjans electrònics 
i mitjançant signatura electrònica a través de el sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques (MINHAP) habiliti a l'efecte. 

 
Vist que aquesta Alcaldia ha formulat una proposta de línies fonamentals per a l’exercici 2022 en 
base a les competències reconegudes a l'article 168.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
 
Legislació Aplicable 

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

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Resolc, 

 
Primer.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost 2021-2022 que ha de servir de base per a 
l'elaboració del pressupost de l'exercici 2022 

 

Ingressos/Despeses Any 2021 
% taxa Variació 
2022/2021 

Any 2022 

Ingressos 4.233.000,00 -16,14 3.550.000,00 

Corrents 3.503.000,00 0,20 3.510.000,00 

Capital 330.000,00 -87,88 40.000,00 

Financers 400.000,00 -100,00 0 

Despeses 4.232.697,15 -16,13 3.550.000,00 

Corrents 3.233.450,00 -3,86 3.108.630,62 

Capital 784.550,00 -63,80 284.000,00 

Financeres 214.697,15 -26,70 157.369,38 

Saldo operacions no financeres -185.000,00   157.369,38 

Ajustaments per al càlcul de cap. o neces. Financ. SEC95 -93.000,00   -100.000,00 

Capacitat o necessitat de finançament -278.000,00    57.369,38  

Deute viu a 31/12 981.328,54 -17,33 811.224,50 

Adquisició Caldera pag. ajornat 33.959,16 -37,50 21.224,50 

A llarg termini 947.369,38 -16,61 790.000,00 

Rati Deute viu/Ingressos corrents  0,28 -17,86 0,23 

 
Segon.- Remetre les Línies Fonamentals del Pressupost 2021-2022 al Ministeri d'Hisenda i Funció 

Pública pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte (aplicació Autoriza) 
 
Tercer.- Donar compte al proper Ple de la Corporació. 

 
El Ple es dona per assabentat. 
 

3.2.- Donar compte de la informació del segon trimestre de l'execució del Pressupost  
 
Es dona compte al Ple de la corporació de la informació corresponent al segon trimestre de l’exercici 

2021: 
 
Antecedents 

 
De conformitat amb l'establert en l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el previst al Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol, referent al càlcul del Període Mitjà de Pagament de les Entitats Locals , s’ha 
de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (d'ara endavant MINHAFP), abans de l'últim dia 

del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any.  
 
De conformitat amb l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2105/2012, els tres primers trimestres de cada any, 

les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants QUEDEN EXCLOSES del 
compliment de l'obligació de SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L'EXECUCIÓ 
DELS SEUS PRESSUPOSTOS. Així, les Entitats Locals de població no superior a 5.000 habitants 

SOLAMENT hauran de remetre les actualitzacions del seu Pla de Tresoreria i detall de les operacions 
de deute viu. 



 

 

 
Vist l’informe de la Secretaria Intervenció de data 21 de setembre de 2021.  
 

Legislació aplicable 
 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

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

 
Es dona compte al Ple  
 

Primer.- Informació corresponent al segon trimestre de l’exercici 2021:  
 

 Calendari i Pressupost de Tresoreria 
 

Concepto 

     Recaudacion/Pagos reales y estimados 

Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del 

trimestre vencido 

Previsiones Trimestre en curso 

Prev. 
Recaud.

/Pag. 

RESTO 

ejercici
o 

Prevision 

Recaudación/Pagos en 

cada mes Previsio

n 

Recaud.

/Pag. 3r. 
Trim. 

No 

inclui

dos 
PMPP 

Inclui

dos 
PMPP 

Total 

Corrien
te 

No 

inclui

dos 
PMPP 

Inclui

dos 
PMPP 

Total 

Cerra
dos Total Jul. Ago. Sept. 

Fondos líquidos al 
inicio del periodo               

1.159.7
83,82 

1.224.9
35,72 

1.103.6
83,72 

982.02
5,72 

1.224.93
5,72 

865.842,
72 

Cobros 

presupuestarios     

1.483.6

13,76     

206.09

0,35 

1.689.7

04,11 

383.300

,00 

383.230

,00 

393.80

0,00 

1.160.33

0,00 

1.256.72

9,88 

1. Impuestos directos      

288.508

,06     

85.137

,06 

373.645

,12 

210.000

,00 

210.000

,00 

210.00

0,00 

630.000,

00 

676.654,

88 

2. Impuestos indirectos      

37.716,

21     

5.036,

86 

42.753,

07 

3.000,0

0 

2.000,0

0 

3.000,

00 8.000,00 

10.000,0

0 

3. Tasas y  otros 

ingresos      

238.901

,53     

52.788

,87 

291.690

,40 

61.000,

00 

60.300,

00 

61.000

,00 

182.300,

00 

182.300,

00 

4. Transf erencias 

corrientes      

367.983

,35     

31.525

,22 

399.508

,57 

95.500,

00 

95.500,

00 

95.500

,00 

286.500,

00 

294.000,

00 

5. Ingresos 

patrimoniales      

30.683,

11     

31.602

,34 

62.285,

45 

10.300,

00 

10.300,

00 

9.300,

00 

29.900,0

0 

83.775,0

0 

6. Enajenación de 
inv ersiones reales      0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

7. Transf erencias de 
capital      

119.821
,50     0,00 

119.821
,50 

3.500,0
0 

5.130,0
0 

15.000
,00 

23.630,0
0 

10.000,0
0 

8. Activ os f inancieros      0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

9. Pasiv os f inancieros      

400.000

,00     0,00 

400.000

,00       0,00 0,00 

Cobros no 

presupuestarios     

487.396

,20       

487.396

,20 

290.000

,00 

290.000

,00 

290.00

0,00 

870.000,

00 

870.000,

00 

Cobros realizados 
pendientes de aplicación 

def initiv a     

34.936,

88       

34.936,

88       0,00   

Pagos 

Presupuestarios     

1.411.9

75,77     

261.02

5,03 

1.673.0

00,80 

499.552

,00 

499.888

,00 

504.98

3,00 

1.504.42

3,00 

1.630.91

3,39 

1. Gastos de personal  
610.41
5,66   

610.415
,86     190,27 

610.606
,13 

94.680,
00 

94.680,
00 

94.680
,00 

284.040,
00 

378.680,
00 

2. Gastos en bienes 
corrientes y  serv icios  

141.24
1,51 

447.84
9,28 

589.090
,79 

59.26
9,09 

103.42
0,07 

162.68
9,16 

751.779
,95 

221.250
,00 

221.250
,00 

221.25
0,00 

663.750,
00 

664.000,
00 

3. Gastos f inancieros      

2.335,5

5     0,00 

2.335,5

5 70,00 85,00 865,00 1.020,00 8.580,00 

4. Transf erencias 

corrientes      

37.649,

50     

6.205,

61 

43.855,

11 

10.500,

00 

10.500,

00 

10.500

,00 

31.500,0

0 

31.500,0

0 

5. Fondo de 

contingencia y  Otros 

imprev istos     0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

6. Inv ersiones reales  0,00 

78.353

,31 

78.353,

31 

17.46

0,00 

74.479

,99 

91.939

,99 

170.293

,30 

158.500

,00 

158.500

,00 

158.50

0,00 

475.500,

00 

476.200,

00 

7. Transf erencias de 

capital      0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

8. Activ os f inancieros      0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

9. Pasiv os f inancieros      
94.130,
76     0,00 

94.130,
76 

14.552,
00 

14.873,
00 

19.188
,00 

48.613,0
0 

71.953,3
9 

Pagos no 
presupuestarios     

473.636
,06       

473.636
,06 

295.000
,00 

295.000
,00 

295.00
0,00 

885.000,
00 

885.000,
00 

Pagos realizados 

pendientes de aplicación 
def initiv a     248,43       248,43       0,00   

Fondos líquidos al 
final del periodo             

1.224.9
35,72 

1.103.6
83,72 

982.025
,72 

865.84
2,72 

865.842,
72 

476.659,
21 

 

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



 

 

 

 
Deute a 30/06/2021 juliol agost set. 

Operacions entitats de crèdit 1.067.962,78 14.551,86 14.873,48 19.188,51 

Operacions tercers pagaments ajornats 40.326,48 1.061,22 1.061,22 1.061,22 

Total 1.108.289,26 15.613,08 15.934,70 20.249,73 

 

 Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys: 
 

  
AMORTZ. 

2022 

AMORTZ. 

2023 

AMORTZ. 

2024 

AMORTZ. 

2025 

AMORTZ. 

2026 

AMORTZ. 

2027 

AMORTZ. 

2028 

AMORTZ. 

2029 

AMORTZ. 

2030 

AMORTZ. 

2031 
Operacions 

entitats de 

crèdit 

157.369,38 120.000,00 120.000,00 120.000,00 107.500,00 95.000,00 82.500,00 70.000,00 55.000,00 20.000,00 

Operacions 

tercers 

pagaments 
ajornats 

12.734,64 12.734,66 12.734,66 8.489,84             

Total 170.104,02 132.734,66 132.734,66 128.489,84 107.500,00 95.000,00 82.500,00 70.000,00 55.000,00 20.000,00 

 

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

 

Operacions amb entitats de crèdit 1.067.962,78 

Operacions amb tercers, pagaments ajornats 40.326,48 

Total deute al final del periode 1.108.289,26 

 
El Ple es dona per assabentat. 
 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que dels informes es desprèn que es va 
produir una demora en la tramesa de la informació al MINHAFP, pregunta si això és així. 
 

El secretari-interventor manifesta que efectivament la informació no es va acabar enviant i signant 
dins de termini, però si es va introduir dins l’aplicació del MINHAFP.  Conclou dient que l’incompliment 
d’un sòl trimestre, en principi no ha de suposar cap conseqüència per l’Ajuntament.  

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

 
L’Alcalde sotmet a ratificació del Ple els Decrets següents:  
 

4.1.- Ratificar decret 2021DECR000673 -  Assignació funcions cap policia local 
 
L’Alcalde sotmet a convalidació del Ple la Resolució d’Alcaldia número 2021DECR000673 del dia 

01/09/2021, prèvia esmena i supressió de la paraula “interí” que consta en el primer punt de la part 
dispositiva. Aquesta supressió es tracta com un error material de la resolució.  
 

Es proposa convalidar la Resolució amb el contingut següent:  
 
Decret d’Alcaldia 

Exp: X2021001770 
 
Sobre assignació de funcions de cap del servei de la Policia local de Breda i increment de les 

retribucions complementàries assignades al lloc de treball.  
 
Antecedents  

 
El Ple reunit el passat 31 de maig de 2021 va aprovar amb caràcter definitiu l’establiment del servei 
de policia local i el seu reglament regulador.  

 
En data 9 d’agost de 2021 es va resoldre el nomenament dels funcionaris en pràctiques que varen ser 
proposats pel Tribunal qualificador del procediment de selecció d’agents de policia local que va ser 

convocat mitjançant un concurs oposició. 
 
Una vegada els quatre agents han pres possessió del seu lloc de treball amb efectes del dia 16 

d’agost de 2021, l’Alcaldia ha de nomenar el funcionari que ha d’assumir les funcions de cap del cos, 
d’acord amb l’article 44 del Reglament del servei.  
 



 

 

El reglament estableix que serà el cap del servei el funcionari de la plantilla de major graduació, no 
obstant en cas d’igualtat, pertoca a l’Alcaldia assignar les funcions de cap del servei, d’acord amb els 
principis d’objectivitat, de mèrit, de capacitat i d’igualtat d’oportunitats.  

 
Vist que el Sr. C.A.A té un major mèrit respecte la resta d’agents, atès que ha vingut exercint les 
funcions de cap del servei de la Guardia Municipal, essent aquestes funcions assimilables a les que 

es corresponen amb el cap de la policia local, es considera que objectivament es la persona que 
ostenta una major capacitació i mèrit per exercir les funcions fins que no es proveeixi el lloc de treball 
de caporal.  

 
Aquesta proposta ha estat assumida per la regidoria de governació, manteniment i serveis.  
 

El secretari-interventor interí ha informat favorablement la proposta atès que suposa assignar noves 
funcions i responsabilitat a un lloc de treball, amb la seva conseqüent adequació singular de les seves 
retribucions complementaries. La regularització no suposa un increment  significatiu de la massa 

salarial del capítol I de despeses i tampoc comportarà un efecte rellevant sobre el sostre computable 
de la despesa ni de l’estabilitat pressupostària.  
 

També ha informat que l’aprovació de la relació de llocs de treball i la fixació de les quanties de les 
retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i empleats públics correspon al Ple 
de la corporació, i per tant, és preceptiu que els presents acords siguin convalidats pel plenari.  

 
En base aquests informes es considera oportú proposar la formalització d’ aquest reconeixement amb 
el conseqüent adequació retributiva d’acord amb les previsions pressupostàries.  

 
Legislació aplicable  
 
Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.  

 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut de l’empleat 
públic, pel qual es regula l’ estatut bàsic de l’ empleat públic.  

 
Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el Règim de les Retribucions dels  
Funcionaris de l'Administració Local. 

 
Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de 
les policies locals.  

 
Reglament municipal regulador del servei de policia local de Breda.  
 

Per tot l’esmentat  
 
Resolc,  

 
Primer.- Assignar a favor de l’agent de policia local, Sr. Carles Aguilar Alonso, les funcions de cap del 
servei de la policia local de Breda que exercirà sota la superior autoritat de l’Alcalde d’acord amb el 

que disposa l’article 41 del reglament municipal regulador del servei.  
 
L’assignació de funcions té efectes des del dia 1 de setembre de 2021.  

 
Les competències assignades són les pròpies del cap que es detallen a l’article 46 del reglament:  
 

a) Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, i també les activitats administratives, per 
assegurar-ne l’eficàcia.  
 

b) Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes pertinents.  
 
c) Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir, rebudes de l’alcalde o del 

càrrec en qui aquest delegui.  
 
d) Informar l’alcalde, o el càrrec en qui aquest delegui, del funcionament del servei.  

 
e) Complir qualsevol altra funció que, dins l’àmbit de la seva funció, li pugui encomanar l’alcalde o 
càrrec en qui aquest delegui. 



 

 

 
Segon.- Reconèixer un increment salarial de 4.200 euros anuals de complement específic a favor del 
Sr. C.A.A., que ha de retribuir l’assumpció de major responsabilitat que comporten les funcions de cap 

del servei.  
 
Aquest complement retributiu te caràcter fix i periòdic, no obstant no és consolidable al lloc de treball i 

serà extingit en el moment que li siguin retirades les funcions de cap que se li assignen mitjançant els 
presents acords o en el moment que es proveeixi el lloc de treball de caporal previst a la plantilla de 
personal. 

 
En base a aquesta regularització, el lloc de treball d’agent de la policia local amb funcions de cap, té 
reconegut un complement específic mensual de 1.400 euros (a pagar en 14 pagues/any)  

 
Tercer.- Sotmetre a convalidació els presents acords pel Ple de la Corporació  
 

Quart.- Notificar la present Resolució a l'interessat perquè en prengui coneixement i perquè manifesti 
expressament la seva conformitat a l'acompliment de les funcions assignades, i a Intervenció als 
efectes que procedeixin.  

 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a tots els agents del a policia local, als serveis comptables de la 
corporació, als servei de gestió de RRHH per tal que sigui inscrit en el Registre de Personal de 

l'Ajuntament, i a Gestió Girona als efectes de la confecció de les nòmines de personal.  
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta. 
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que entén que el nomenament és 
provisional fins que no es proveeixi el lloc de treball de caporal; per altra banda manifesta que espera 

que la nova organització del cos de policia comporti una millora en la seguretat del poble.   
 
L’Alcalde respon que esperem que sigui així atès que les noves competències que assumeix el cos 

de policia han de redundar en la seguretat veïnal.  Compartim els objectius.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta per quina previsió de temps hi ha per fer la 

promoció a caporal.  
 
L’Alcalde respon que en principi  han de passar dos anys per poder fer una promoció interna per 

cobrir la plaça de caporal.  
 
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), 1 vot en contra (Aleix 
Reche Martí) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 

 
4.2.- Ratificar decret 2021DECR000692 - Decret aprovació Acta de cessió i acceptació de la 
titularitat de la infraestructura de la via ciclista  

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

Decret d'Alcaldia  
Sobre formalització de l’acta de cessió de la titularitat de la via ciclista. 
 

Exp. núm. X2021001331 
 
Antecedents de fet  

 
El Ple reunit en el dia 26 de març de 2018 va aprovar el conveni de col·laboració per l’execució del 
projecte de construcció de la via ciclista de l’estació de Riells i Viabrea – Breda al nucli de Breda, 

subscrit entre els ajuntaments de Riells i Viabrea, i Breda i el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya -Exp.- 1374-000003-2018.  
 

En virtut de la clàusula segona del conveni, l’Ajuntament de Breda s’obliga a acceptar la cessió de la 
titularitat de la via ciclista, que transcorre pel seu terme municipal, mitjançant la corresponent acta de 



 

 

lliurament, que es farà efectiva un cop finalitzades les obres. En particular, serà també objecte de 
cessió a favor de l’Ajuntament de Breda el nou pont de la via ciclista sobre la riera de Breda.  
 

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat ha executat les obres del projecte, que actualment 
es troben totalment acabades i en servei, tal com es va posar de manifest mitjançant l’acta de 
recepció de les obres.  

 
Una cop finalitzades, la Generalitat proposa la formalització de l’Acta de lliurament de la titularitat 
d’acord amb els compromisos adoptats per les parts.  

 
Vist que la cessió interadministrativa a títol lucratiu dels bens no queda subjectada a cap restricció, 
atès que les condicions que fixa el cedent no es consideren gravàmens, l’òrgan competent és 

l’Alcaldia. Malgrat tot, l’Alcaldia sotmet els acords a convalidació del Ple de la Corporació.  
 
Legislació aplicable  

 
L’article 206 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  

 
Articles 28, 29.2.b) i 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni del ens locals.  

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

Catalunya, 
 
Resolc,  
 

Primer.- Aprovar la formalització de l’Acta de cessió i acceptació de la titularitat del ple domini de la 
infraestructura de la via ciclista que transcorre pel terme municipal de Breda de forma paral·lela a la 
carretera GI-552, en els termes següents: 

 
“ACTA 
De lliurament de la titularitat i de les obres promogudes per la Direcció General d’Infraestructures de 

Mobilitat del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i compreses al 
projecte 
XG-15036 Via ciclista per la GI-552 del PK 2+000 al 4+000. Riells i Viabrea - Breda. 

Reunits d’una banda, el senyor Xavier Flores García, director general d’Infraestructures de Mobilitat, i 
de l’altra el senyor Dídac Manresa Molins, alcalde de l’Ajuntament de Breda, fan constar:  

1. Que la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat ha executat les obres del projecte que 

s’esmenta a l’encapçalament. L’actuació dins dels termes de Riells i Viabrea i Breda ha 
consistit en un tram de via ciclista, apte per a vianants, paral·lela a la carretera GI -552 entre 
els PK 2+000 i 4+000 aproximadament. 

Les obres es troben totalment acabades i en servei.  
2. D’acord amb la clàusula segona del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, actual 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i els Ajuntaments de 
Riells i Viabrea i Breda de data 29 de juny de 2018, un cop finalitzada l’actuació escau 
formalitzar l’acta de lliurament de la titularitat de la via ciclista i de les obres executades en el 

marc del projecte referit, amb les següents consideracions: 
a. No seran objecte de cessió les obres corresponents a la reposició, adaptació o 

construcció d’elements funcionals de la carretera GI-552 que es derivin de l’execució 

de la via ciclista, encara que també esdevinguin elements funcionals compartits amb 
aquesta. 

b. Tampoc serà objecte de cessió la canalització per a l’estesa de la xarxa de 

telecomunicacions. 
c. Pel que fa a la barrera de seguretat mixta de fusta i acer disposada en les seccions 

què la via ciclista circula adjacent a la carretera, el manteniment ordinari anirà a 

càrrec de l’Ajuntament de Breda, mentre que les actuacions de reposició en cas de 
col·lisió de vehicles o renovació per esgotament de la funcionalitat aniran a càrrec del 
titular de la carretera. 

d. En aquells trams en que la via ciclista discorri total o parcialment per la zona de 
domini públic o per les zones de protecció de la carretera, seguiran vigents les 
prescripcions definides en la normativa en matèria de carreteres per a aquests 



 

 

àmbits. En aquest sentit, l’atorgament de les autoritzacions per a la realització de les 
obres o activitats es regirà pel que estableix el Títol quart del Text refós de la Llei de 
carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.  

S’ha fet arribar a l’Ajuntament el document XG-15036 OE, projecte d’obra executada, amb 
tota la informació necessària per poder portar a terme les feines de les que s’ha de fer càrrec.  

3. En conseqüència, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat lliura a l’Ajuntament de 

Breda, qui accepta, la titularitat de la via ciclista i de les obres executades en el marc del 
projecte referit, corresponents al seu terme municipal, amb les consideracions esmentades a 
l’apartat anterior. En conseqüència, a partir d’aquesta data, l’Ajuntament de Breda, com a 

titular, es fa càrrec del correcte manteniment i gestió del conjunt de la via ciclista, en l’àmbit 
del seu terme municipal, i dels seus elements funcionals específics.  

4. Els signants de la present acta mostren el seu acord amb la mateixa i ho fan per mitjà de 

signatura electrònica i acorden i convenen que la data de formalització que es tindrà en 
consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que correspongui és la data de 
9 de juny de 2021, en què es van reunir les parts signants, amb independència de la data de 

formalització de la signatura electrònica. 
Xavier Flores i Garcia     Dídac Manresa Molins 
Director general d’Infraestructures de Mobilitat  Alcalde de Breda 

 
Segon.- Destinar la infraestructura de la via ciclista a l’ús públic , apte per a vianants i ciclistes, i 
ordenar la inscripció del bé a l’inventari municipal de bens amb la consideració de domini públic, fent 

constar que la data d’adquisició es fixa el dia 9 de juny de 2021, a títol gratuït per cessió 
interadministrativa. 
 

Tercer.- Requerir als serveis tècnics municipals que prèvia valoració i determinació del bé, trametin la 
documentació de l’expedient al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners per tal que 
procedeixi a l’immatriculació de la infraestructura a nom de l’Ajuntament de Breda.  
 

Quart.- Convalidar els presents acords pel Ple de la Corporació.  
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i a l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea, i als serveis comptables de l’Ajuntament.  
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta si el manteniment de la via el farà el 
Consorci de les Vies Verdes, i quan ho farà, atès que hi ha moltes queixes sobre el seu estat.  
 

El regidor Sr. Samuel Torres manifesta que efectivament s’ha arribat a un acord amb el Consorci per 
tal que faci el manteniment tres cops l’any i es començarà aquest any 2021 amb un servei gratis, que 
el Consorci no cobrarà.  Conclou dient que aquest manteniment no s’ha pogut fer fins ara perquè la 

via no era titularitat de l’Ajuntament. 
 
El regidor Sr. Josep Amargant manifesta que malgrat no tinguéssim el conveni, la brigada municipal 

ha anat fent neteges puntuals quan s’han rebut queixes, però a partir d’ara es farà un manteniment 
general i ordinari com si fos una altra part del poble.  
 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP demana que es posin papereres en el seu recorregut. 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que el conveni amb l’Ajuntament de 

Riells i Viabrea que establia els percentatges 70%-30% sobre el manteniment de la via segueix vigent 
i si amb aquests percentatges es compensa el cost de manteniment del pas soterrat de l’estació de 
tren que Breda hi participa amb un 30%.  

 
L’Alcalde respon que cada municipi pagarà al Consorci de les Vies Verdes la seva part i en relació al 
cost dels dos convenis, manifesta que el cost de manteniment del pas de l’estació és més car, 

aproximadament dos mil euros més.  
 
El Sr. Reche pregunta si l’ajuntament pagarà la quota anual del Consorci Tourdera.  

El regidor Sr. Torres manifesta que la quota del Consorci Tourdera és per fer promoció de la ruta però 
no pel manteniment de la via.  
 



 

 

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) 
 
5.0.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2020 

 
Antecedents 
 

Vist l’expedient del Compte General de l'exercici 2020, juntament amb tota la seva documentació 
annexa a aquest, segons la legislació vigent. 
 

Vist que el Secretari Interventor va procedir a la formació del Compte General d'aquesta corporació 
corresponent a l'exercici econòmic 2020, juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix.  
Vist que la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 2 d’agost  de 2021 va emetre 

el corresponent dictamen preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a 
l'exercici 2020, els seus membres van informar la proposta.  
 

Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província de Gi rona, número 153, de 
data 11 d’agost de 2021, l’expedient del Compte General va ser objecte d'exposició al públic durant el 
termini de quinze dies, durant els quals, els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions 

o observacions. 
 
Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la Secretaria de la Corporació, 

durant el termini d'exposició al públic d'aquest Compte, no s'han presentat al·legacions.  
 
Vist el Compte General de l’Ajuntament de Breda de l’exercici 2020, que ha quedat justificat i està 
integrat pels següents documents:  

- Balanç  
- Compte de resultat econòmic patrimonial  
- Estat de canvi del Patrimoni Net  

- Estat de fluxos d’efectiu  
- L’estat de liquidació del pressupost  
- Memòria  

- Documentació complementària:  
. Acta d’arqueig a 31/12/2020 i certificacions de les entitats bancàries  
. Endeutament a 31/12/2020 i reclassificació del deute 

. Annex Baixes drets reconeguts d’exercicis tancats realitzats el 2020.  

. Annex sobre les objeccions formulades per Intervenció en la seva funció de control intern.  
 

Fonament Jurídic 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, articles 208 a 212 de 4 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

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

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, normal de comptabilitat local. per la qual s’aprova la 
Instrucció del model. 
  

Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si  escau 
la proposta redactada en els termes següents: 
 

Primer .- Aprovar el Compte General de l'exercici 2020. 
 
Segon.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la 

Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Comptes i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde per dur a terme aquest acord.  

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 

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



 

 

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

6.0.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 13/2021 mitjançant transferència de crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica  
 

Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 29 de setembre de 2021, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 13/2021 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 preveu la minoració de les partides d'inversions relacionades amb els 
pressupostos participatius i partida "urbanització darrera pavelló" per complementar, cada una d'elles, 
la partida d'inversió en equipaments esportius i partides de manteniment de capítol II. La raó és poder 

fer executable la proposta guanyadora del procés de pressupostos participatius i complementar 
partides de manteniment que actualment van molt justes de dotació pressupostària, respectivament.  
 

També es proposa minorar el capítol V "contingències pressupostàries" per dotar la partida d'inversió 
en recs i clavegueram per fer front a una inversió no prevista inicialment, concretament el canvi d'una 
reductora de pressió de la xarxa d'aigua.  

 
Per últim, es proposa moure 3.000 euros de la partida del capítol IV "Conveni Vies Verdes", que no es 
preveu despesa per aquest 2021, i es dirigeix al mateix capítol IV però en el concepte "Conveni pas 

soterrat Riells", corresponent a l'anualitat 2020.  
 
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 de modificació de c rèdit núm. 13/2021 mitjançant 
transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica del pressupost de despeses, amb 

el següent detall: 
 
Altes en aplicacions de Despeses 

   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  
Denominació 

Crèdit 
inicial + MC Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

160 61900 INVERSIO EN RECS I CLAVEGUERAM 12.946,50 3.071,00 16.017,50 
171 21000 INFRAESTRUCTURES: PARCS I JARDINS 25.000,00 15.000,00 40.000,00 

165 21000 INFRAESTRUCTURES: ENLLUMENTA PUBLIC 75.000,00 5.000,00 80.000,00 
342 6320000 INVERSIO EQUIPAMENTS ESPORTIUS 111.700,00 20.000,00 131.700,00 

920 46200 
CONVENI PAS SOTERRAT ESTACIO RIELLS-
VIABREA 

4.305,62 3.000,00 7.305,62 

TOTAL MODIFICACIÓ 46.071,00   

      Finançament 
    

Baixes en aplicacions de Despeses 
   PARTIDA QUE ES PROPOSA MINORAR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial + MC Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

929 500 Contingències pressupostàries  4.000,00 -3.071,00 929,00 
1532 6320000 URBANITZACIO DARRERA PAVELLO 20.000,00 -20.000,00 0,00 

924 61906 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 20.000,00 -20.000,00 0,00 
311 46700 CONSORCI VIES VERDES 3.000,00 -3.000,00 0,00 

TOTAL MODIFICACIÓ -46.071,00   
 



 

 

Segon.- Aprovar la modificació de l’annex d’inversions a data 29 de setembre de 2021, adjunt a 
l’expedient. 
 

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

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

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta perquè s’ha d’augmentar una partida de 
15.000 euros a parcs i jardins; i demana que l’Ajuntament s’ajusti més a l’hora de fer els pressupostos 

perquè cada ple hi ha modificacions.  
 
L’Alcalde respon que són per destinar-los a manteniment dels espais verds públics atès que faltaven 

recursos per acabar l’any i es pot finançar amb la baixa de la partida de la urbanització de darrera el 
pavelló que enguany no es farà.   En relació a la necessitat de  fer modificacions de crèdit, manifesta 
que és una pràctica normal a les administracions públiques atès que el pressupost és un previsió que 

es fa a principi d’any però realitat del dia a dia fa que s’hagi d’anar adaptant.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP, pregunta pel cost del pas soterrat de l’estació de tren.  
 

L’Alcalde respon que el cost anual és d’uns 2.500 euros però enguany  s’han hagut de pressupostar 
dos o tres anys endarrerits atès que l’Ajuntament de Riells i Viabrea no ens els havia liquidat fins ara.    
 

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) , 1 vot en contra (Judit Cortada Esteve) i 2 

abstencions (Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
7.0.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 14/2021 mitjançant crèdit extraordinari 

 
Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 29 de setembre de 2021, 

ha ordenat la incoació de l’expedient 14/2021 de crèdit extraordinari, 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 proposa fer una modificació de crèdit consistent en la minoració de 
la partida destinada a Festa major i destinar una partida de 15.000 euros en la compra de material per 
festes necessari pel correcte desenvolupament de les festivitats que es celebren al llarg de l'any.  

 
Per altra banda, també es proposa minorar en 9.000 euros la partida de capítol II "Joventut i 
participació ciutadana" per crear una partida d'inversió en un parc de cal·listènia, reivindicació que 

neix del mateix teixit juvenil i que respon a polítiques efectives de joventut.  
 
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 de modificació de crèdit núm. 14/2021 mitjançant crèd it 
extraordinari del pressupost de despeses, amb el següent detall:  
 

Expedient 14/2021 crèdit extraordinari 
   Altes en aplicacions de Despeses 
   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial + MC Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

338 62900 COMPRA DE MATERIAL PER FESTES 0,00 15.000,00 15.000,00 

342 62300 PARC DE CAL.LISTENIA 0,00 9.000,00 9.000,00 
TOTAL MODIFICACIÓ 24.000,00   

      Finançament: 
    

Baixes en aplicacions de Despeses 

   PARTIDA QUE ES PROPOSA MINORAR 

PARTIDA  
Denominació 

Crèdit 
inicial + MC Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

338 2260905 ACTIVITATS FESTA MAJOR 60.000,00 -15.000,00 45.000,00 
924 2260907 JOVENTUT I PARTICIPACIO CIUTADANA 28.000,00 -9.000,00 19.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ -24.000,00   

 
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 s igui menester per dur a terme aquest acord. 
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que en principi troba bé les dues 
propostes però demana saber com es valoren les diferents necessitats del municipi.  Posa d’exemple 
les resta de propostes sorgides dels pressupostos participatius, com són la compra de tabletes i horts 

urbans pel taller de memòria o atendre la demanda de canviar la caldera de la zona esportiva, que 
també són propostes que varen sortir en els primers llocs, i en canvi no s’han dut a terme.  
 

L’Alcalde respon que totes aquestes demandes són valorades des de les regidories i tot allò que surt 
dels pressupostos participatius si es creu necessari s’intenta fer-ho el més aviat possible, i en aquest 
cas, si es poden fer l’any vinent es faran. 

 
El regidor, Sr. Ferran Palau explica que el parc de cal·listènia  era una reivindicació expressa dels 
joves, i per tant, la idea era fer-ho amb independència del resultat de les votacions dels pressupostos 

participatius.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que s’ha demostrat que les propostes 

dels pressupostos participatius són bones i per tant s’hauria de dotar més partida el procés 
participatiu per tal que es poguessin  fer moltes més actuacions.  
 

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

Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 



 

 

8.0.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de les tarifes del servei 
municipal de distribució d'aigua i clavegueram 2022 
 

Antecedents  
L’Ajuntament de Breda té aprovada i vigent l’ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal 
de distribució d’aigua i clavegueram.  

 
Actualment aquests serveis s’estan prestant mitjançant un règim de concessió administrativa i 
facturats directament per l’entitat que té la concessió del servei, que assumeix el risc i ventura de 

l’explotació econòmica d’aquest servei.  
 
En data 6 de setembre de 2021 (RE E2021004178), l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera SL. 

ha presentat la proposta de revisió de preus d’acord amb l’increment anual que s’ha de reconèixer de 
conformitat amb les obligacions de finançament assumides mitjançant el contracte administratiu 
subscrit amb la companyia adjudicatària de la prestació del servei. Concretament:  

 
- En relació al servei de subministrament d’aigua, es proposa l’increment de la quota fixa de servei per 
abonat i mes, així com les tarifes de subministrament.  

 

 2021 Prop. 2022 Increment 

Quota de servei 5,2134 5,5407 6,28% 

1er. bloc 0,2640 0,2740 3,79% 

2n. bloc 0,5641 0,6025 6,81% 

3er. bloc 0,8986 0,8986 0,00% 

Quota comptador 1,0409 1,0409 0,00% 

 
- En relació al servei de clavegueram es proposa modificar els imports del m3 d’aigua consumida.  
 

 2021 Prop. 2022 Increment 

1er. bloc 0,2335 0,2423 3,77% 

2n. bloc 0,5154 0,5757 11,70% 

3er. bloc 0,9209 1,0809 17,37% 

 
En data 13 de setembre de 2021, el Secretari-interventor ha emès un informe de control intern sobre 

la proposta de revisió de preus, i simultàniament va realitzar un requeriment a la concessionària per 
tal que justifiqués els augments proposats respecte al contracte administratiu vigent.  
 

Vist que la concessionària en data 17 de setembre de 2021 ha presentat una justificació de la 
proposta de tarifes, es considera procedent acceptar-la en el mateixos termes que s’ha vingut revisant 
anualment fins a la data d’avui.  

 
L’aprovació de les ordenances municipals és competència del Ple, d’acord amb el que disposa 
l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  

 
Legislació aplicable  
Disposició final Novena, Onzena i Dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic.  
 
Article 20.6. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Els articles 22.2.d), 47.1, 70.2 i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim  

 
Local. Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Articles 60 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei 
municipal de subministrament d’aigua i clavegueram, d’acord amb el termes següents:  



 

 

 
Concretament es proposa modificar parcialment les tarifes de l’article 6, que queda redactat de la 
següent manera:  

 
“Article 6. Quotes de la prestació  
La quota de la prestació dels serveis consistirà en una quantitat determinada, que es calcularà en 

funció d’allò previst en el contracte administratiu que regula la prestació del servei per part de 
l’empresa concessionària, i sense perjudici que derivin d’una revisió de preus com d’un desequilibri 
econòmic del contracte, en els casos i condicions que sigui si s’escau aprovats.  

  
A les tarifes que siguin aplicables als diferent conceptes i serveis, se’ls hi aplicarà l’increment de 
l’Impost de valor afegit (IVA), així com els canons que siguin d’aplicació.  

 
6.1. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  
La quantia es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

  Euros 

1. Quota fixa de servei per abonat i mes 5,5407 

2. Tarifa de subministrament  

- Fins a 6 m3/abonat/mes 0,2740 

- De 6,01 a 12 m3/abonat/mes 0,6025 

- Excés de 12 m3/abonat/mes  0,8986 

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

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

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

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

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

 
6.2 CLAVEGUERAM  

La quantia es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
La quota corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueres 

s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 75,10 €.  
 
La quota que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà en 

funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finc a. A aquest efecte, 
s’aplicarà la tarifa següent: 
 

 €/m3 

1.- Per cada m3 d’aigua consumida:   

- Mínim: 6m3/mes/abonat 0,2423 

- De 6,01 a 12 m3/mes/abonat 0,5757 

- Excés de 12 m3/mes/abonat 1,0809 

 

En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que s igui inferior al mínim facturable per un 
subministrament.  
 

La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible.  
 
Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 

de la província i en el DOGC i als taulers d’edictes físic i electrònic de la corporació.  
 
Durant trenta dies hàbils, les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que estimin oportunes. 
 
Finalitzat el període d’exposició pública, si es presenten al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà 

i adoptarà els acords que procedeixin.  
 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 

llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari, sense perjudici que es publiqui integrament 
l’acord definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor i una referència en el 
DOGC.  



 

 

 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera SL i a ls serveis 
comptables de la corporació, pel seu coneixement i efectes.  

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta explicant que enguany la novetat és que el tercer bloc no s’incrementa 

la tarifa perquè ja ha arribat al seu preu màxim autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya.  En 
relació als altres trams, la proposta és incrementar-ho en els mateixos percentatges i condicions dels 
anys anteriors. 

 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que troba desproporcionat el preu del 
tercer bloc del clavegueram, atès que podem entendre que el preu de l’aigua es gravi més en el tercer 

bloc, però no s’entén que també es faci en el clavegueram.  
 
L’Alcalde respon que ho podem compartir perquè el percentatge és molt elevat però són increments 

que es varen pactar en el seu moment, en el moment del contracte, i la concessió té un pla de 
recuperació de la inversió que voldrà cobrar sigui d’aquesta forma o d’una altre. Certament cada any 
tenim el mateix debat però estem condicionats pels acords que es varen prendre en el moment de 

formalitzar la concessió, que es va optar per anar pagant el dèficit de les inversions de forma 
progressiva.  Conclou dient que si no es fan noves tarifes ens permetrà no incrementar tant aquests 
percentatges.  

 
El Sr. Marin pregunta si la distribució per trams l’autoritza l’Ajuntament.  
 

L’Alcalde respon que si, que es busca la redistribució i es grava més el tercer tram perquè no afecta a 
tanta gent.  
 
El Sr. Marin manifesta que s’hauria de valorar i estudiar de nou la forma  de distribuir-ho.  

 
L’Alcalde manifesta que es podrien canviar els percentatges però s’hauria d’estudiar-ho amb els 
números de la concessió.  

 
El regidor Sr. Josep Amargant proposa que els grups facin les aportacions i s’estudiaran.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, demana que es torni a reunir la comissió de 
seguiment del contracte de l’aigua per poder debatre aquestes qüestions.  
 

L’Alcalde manifesta que efectivament es pot fer properament una nova reunió.  
 
La Sra. Cortada manifesta que hi ha molts problemes amb el clavegueram, tan en el carrer Nou o el 

carrer Barcelona, com a la zona de les escoles.  Adverteix que es repeteixen cada vegada que plou 
amb intensitat.  
 

El Sr. Amargant manifesta que s’han fet moltes actuacions d’arranjament, manteniment i sobretot 
desviació de recs per tal d’evitar que l’aigua entri dins el poble, però no sabrem si aquestes 
actuacions seran suficients fins que no plogui; per altra banda és cert que no s’hauran arreglat ni 

solucionat tots els problemes perquè el tema del clavegueram requereix d’obres faraòniques que en 
aquest moment l’Ajuntament no té diners per fer-ho.  
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT demana també que es posi data a la propera 
reunió de la comissió de seguiment de l’aigua, per poder tractar tots aquests assumptes.  
 

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 2 vots en contra (Aleix Reche Martí, Juan Antonio 

Marín Acuña) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
9.0.- Aprovar inicialment l'ordenança reguladora de les tarifes del servei d'explotació de les 

instal·lacions de pàdel 
 
Antecedents  

 



 

 

Els servei de gestió i explotació de les pistes de pàdel s’està prestant mitjançant un règim de 
concessió administrativa. Els serveis són prestats i facturats directament a l’usuari per l’entitat que té 
la concessió del servei, que n’assumeix el risc i ventura de l’explotació econòmica.  

 
El secretari-interventor ha informat que els serveis prestats per la concessionària tenen la 
consideració de tarifes i que aquestes han de ser regulades i establertes mitjançant una ordenança 

municipal de naturalesa no tributaria.  
 
A la vista de l’informe que obra a l’expedient, resulta preceptiu que l’Ajuntament reguli i estableixi les 

tarifes dels esmentats serveis d’acord amb les condicions contractuals que regulen la concessió.  
 
Legislació aplicable  

 
Disposició final Novena, Onzena i Dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 

 
Article 20.6. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Els articles 22.2.d), 47.1, 70.2 i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

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

 
Articles 60 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals.  
 

Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels Acords següents: 
 
Primer.- Aprovar, amb caràcter inicial, l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei d’explotació de 

les instal·lacions del pàdel, d’acord amb el termes següents:  
 
“ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS DEL PÀDEL 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

L’objecte d’aquesta ordenança és regular les tarifes del servei d’explotació de les instal·lacions del 
pàdel, que són prestats mitjançant una gestió indirecta per una entitat concessionària de l’Ajuntament 
de Breda. 

 
Article 2. Fonament i naturalesa de les tarifes 
En ús de les facultats conferides per l’article 20.6 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals, de conformitat amb l’article 31.3 
de la Constitució, s’estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre els serveis 
d’explotació de les instal·lacions del pàdel, que es regirà per la present ordenança. 

 
 
Article 3. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis de lloguer de pistes de pàdel i els serveis de 
formació, en els termes especificats en les tarifes contingudes en la present ordenança.  
 

La resta de preus susceptibles de ser cobrats per l’empresa concessionària tenen la consideració de 
preus privats, no subjectes a la present ordenança. Els preus privats podran ser establerts lliurament 
pel concessionari.  

 
El règim del gestió de les instal·lacions serà el previst en els reglaments municipals, en els plecs de 
clàusules que regulen el contracte de concessió i la resta de normativa aplicable. 

 
Article 4. Obligats al pagament  
Estan obligades al pagament les persones físiques o jurídiques usuàries del servei; ja sigui perquè 

sol·liciten el servei o resultin beneficiades pels serveis i activitats que constitueixen el fet imposable.  
 
Article 5. Meritació i període impositiu 



 

 

La prestació patrimonial merita i neix l’obligació de pagament en el moment en què es sol·liciti la 
prestació d’un servei mitjançant una reserva de pista o en el moment que es prestin els serveis de 
formació.  

 
Article 6. Quotes de la prestació  
La quota de la prestació dels serveis consistirà en una quantitat determinada, que es calcularà en 

funció d’allò previst en el contracte administratiu que regula la prestació del servei per part de l’entitat 
concessionària. 
  

La tarifa es determinarà en funció dels serveis que s’ hagin sol·licitat o que s’utilitzin.  
 
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:  

 

Lloguer d’una pista de pàdel Euros 

Per cada hora i mitja 20,00 

Serveis de formació (2 o 3 dies) Euros (alumne/mes) 

Grup escoleta pàdel (4 – 6 alumnes) 25,00 

Grup iniciació (4 alumnes) 30,00 

Grup iniciació (3 alumnes) 40,00 

Grup iniciació (2 alumnes) 56,00 

Classe particular – quota mensual 105,00 

 
Les tarifes dels serveis incorporen l’Impost de valor afegit (IVA). 
 

Article 7. Exempcions i reduccions de tarifa.  
No s’aplicaran exempcions ni reduccions de la tarifa.  
 
Article 8. Gestió i recaptació  

Les quotes seran gestionades, liquidades i recaptades en període voluntari per l’entitat que presti el 
servei. 
 

El pagament de les tarifes de caràcter periòdic s’efectuaran preferentment pel sistema de domiciliació 
bancària o, en el seu defecte, per qualsevol altre mitjà que l’entitat concessionària dels serveis posi a 
l’abast de l’usuari. 

 
En cas de devolució de rebuts per les entitats bancàries, per causes imputables a l’abonat, seran per 
compte del mateix la totalitat de les despeses bancàries que es produeixin per aquesta devolució.  

 
En cas que cessi la recepció del servei per causes no imputables a l’usuari, s’aprovarà la devolució 
de la quantia prèviament pagada, en la proporció dels serveis deixats de prestar.  

 
Si l’usuari del servei i obligat al pagament no satisfà la quota de la prestació patrimonial a l’entitat 
prestadora del servei, aquesta en donarà compte a l’ajuntament en la forma deguda, el qual iniciarà el 

corresponent procediment de constrenyiment previst en el Reglament General de Recaptació, 
mitjançant el servei de recaptació municipal o per delegació del Consell comarcal de la Selva o altre 
òrgan que tingui delegada la gestió de recaptació d’ingressos de dret públic.  

 
Article 9. Infraccions i sancions  
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions, així com les sancions que a les mateixes corresponguin 

en cada cas, s’estarà al que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 
en els reglaments dels serveis.  
 

Disposició Addicional  
En tot el no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que es disposa a l’Ordenança General de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que sigui aplicable.  

 
Disposició final  
La present ordenança ha estat aprovada per acord de Ple de data ..... i entrarà en vigor a partir de la 

seva aprovació definitiva i publicació en el Butlletí oficial de la Província, conforme els requisits 
establerta a l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, i seguirà vigent mentre no se n’acordi la seva 
modificació o derogació.” 

 
Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 
de la província, al DOGC, a l’E-Tauler de la Corporació, i a un mitjà de comunicació escrita diària. 



 

 

Durant trenta dies hàbils, les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposic ió pública, si es presenten 
al·legacions, l’Ajuntament en Ple les resoldrà i adoptarà els acords definitius que procedeixin, i si 

s’escau aprovarà la redacció definitiva de l’ordenança.  
 
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, els acords s’entendran definitivament 

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

Tercer.- Atorgar un tràmit d’audiència a Barcelona Sport Management SL concessionària dels serveis 
per tal que durant el termini de 30 dies hàbils formuli les al·legacions o suggeriments que cregui 
convenients.  

 
Quart. Notificar els presents acords a Barcelona Sport Management SL i als serveis comptables de la 
corporació, pel seu coneixement i efectes. 

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 

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

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

10.0.- Aprovar provisionalment de la modificació puntual de l’Ordenança F iscal núm. 1 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
 
Antecedents 

L’Ajuntament de Breda disposa de l’Ordenança fiscal número 1 de l’Impost sobre béns immobles.  
 
L’Alcaldia proposa incrementar el tipus de gravamen que afecta als bens urbans, passant d’un tipus 

del 0,774 a 0,800 i ampliar el percentatge de bonificació fins al 25 % de la quota íntegra de l’impost 
durant un termini de cinc anys, els habitatges que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia 
solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica 

contractada de l’immoble. 
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció sobre la legislació aplicable i el procediment 

a seguir per modificar les ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis. Aquest informe 
posa de manifest que la proposta s’ajusta a la Llei reguladora de les Hisendes Locals i que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar la modificació d’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 15 a 19 i 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Els articles 22.2.e), 47.1 106 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 

 
Primer.- Aprovar provisional de la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre 
béns immobles, concretament es modifica l’article 5.4, (incrementant la bonificació fins el 25%) i 

l’article 7.2 (incrementant el tipus de gravamen dels bens immobles urbans que passen a gravar-se 
amb un tipus del 0,800). 
 

Concretament els articles 5 i 7 queden redactats de la següent forma:  
 
Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  

1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:  
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 €.  



 

 

b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a 
la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 €.  

2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles que 

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

3.  Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de 

família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 50 
per cent en la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi 
l’habitatge habitual de la família. 

4.  Gaudiran d’una bonificació del 25 per cent de la quota íntegra de l’impost durant un termini de 
cinc anys, els habitatges que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica 

contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la 
instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les 
potències contractades per cadascun dels béns immobles.  

 
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb 
energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà 

del 5 per cent sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.  
 
Aquesta bonificació està condicionada al compliment dels requisits establerts a l’article 70.5 

del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes locals i als 
següents requisits: 
 

- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa 
sectorial aplicable. 
- Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o no tingui incoat un expedient de 
disciplina urbanística o estigui subjecte a una infracció urbanística.  

- Que les instal·lacions mantinguin un funcionament constant. 
- Els subjectes passius que en el moment de l’entrada en vigor d’un nou percentatge 
gaudeixin en aquell moment d’una bonificació en curs i sol·licitin l’aplicació del nou 

percentatge podran acollir-s‘hi durant el termini temporal que manqui per finalitzar els 
cinc anys, a comptar des de la primera sol·licitud de bonificació. En cap cas es 
superarà el topall de 5 anys de bonificació, siguin quins siguin els percentatges de 

bonificació establerts.  
5.  En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble una vegada aplicades totes les 

bonificacions previstes en el present article, no superarà el valor del 50 per cent de la quota 

íntegra. 
 

Article 7 - Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.  
2. El tipus de gravamen serà el 0,800 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,86 per cent 

quan es tracti de béns rústics.  

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,50 
per cent.  

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

en els articles 4 i 5 d’aquesta ordenança.  
5. Només en els mobles rústics, i a efecte del que disposa la disposició transitòria 18 del  RD 

Legislatiu 1/2004, de 5 de març, el coeficient de càlcul del valor base serà 1.  

6. Sobre la quota líquida s’exigirà un recàrrec del 50% a aquells immobles d’ús residencial que 
es trobin desocupats amb caràcter permanent en data 31 de desembre de cada anualitat. La 
normativa de gestió d’aquest recàrrec i els seus elements substantius es regulen integrament 

a la Disposició Addicional Segona de la present ordenança fiscal.  
 
Formalment també es modifica la disposició final de les ordenança incorporant el següent redactat: 

 
“Aquesta ordenança ha estat modificada provisionalment pel Ple de la Corporació de 4 d’octubre de 
2021, i entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació definitiva al BOP, fins a la seva 

modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents.” 
 

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la 
Corporació durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, les 



 

 

corporacions locals adoptaran els acords definitius que procedeixin, resolent les reclamacions que 
haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les 
modificacions a què es refereixi l’acord provisional.  

 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari, sense perjudici que es publiqui integrament 

l’acord definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.  

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta explicat que es proposa un augment del 3,37% de la quota mitjana de 

l’IBI, que representa un increment mig de 13,90 euros/anuals.   Fixant un tipus del 0,80 la quota de 
rebut de l’IBI a Breda quedarà en 426 euros, fet que s’ha de considerar un augment moderat.  També 
proposa que s’augmenti la bonificació fins el 25% per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.  

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que hi voten en contra perquè no entenen 
perquè ho fan quan l’Ajuntament ha tancat amb superàvit.  Creiem que no fa falta pujar els impostos.  

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta si el 25% de bonificació es donarà a 
qualsevol instal.lació; i manifesta que la quota mitjana depèn de la tipologia dels habitatges de cada 

municipi. 
 
L’Alcalde respon que només es donarà a les instal·lacions que compleixin els requisits que 

estableixen l’ordenança fiscal.  
 
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), 1 vot en contra (Judit Cortada Esteve) i 2 
abstencions (Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 

11.0.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 17 reguladora de la taxa del 
servei de piscina municipal 
 

Antecedents  
L’Ajuntament de Breda disposa de l’Ordenança fiscal número 17 que regula la taxa per la prestació de 
serveis en la piscina municipal.  

 
L’Alcaldia proposa una modificació de l’Ordenança per adequar-la a la legislació vigent en compliment 
del suggeriment emès per l’Oficina del Síndic de Greuges.  

 
Consta a l’expedient un informe de secretaria intervenció que posa de manifest que la proposta de 
modificació d’una ordenació de tributs requereix a l’àmbit de Catalunya el vot favorable de la majoria 

absoluta del Ple, en virtut de l’article 114.3.j) 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 en relació a l’article 47.2.o) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  

 
Legislació aplicable  
 

Els articles 15 a 19 i 20.4.o) i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el  
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 

Els articles 22.2. e), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
L’article 114.3.j) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

Municipal 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 

següent acord:  
 
Primer.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 17 de la taxa per la 

prestació de serveis en la piscina municipal, que queda redactada en el termes següents:  
 
“O.F. NÚM. 17 



 

 

Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal  
 
Article 1 - Fonament i naturalesa  

 
L’Ajuntament de Breda estableix la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal de 
conformitat amb l’habilitació legal que s’estableix en els articles 57 i 20.4.o) del Reial Decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i de 
conformitat amb l’Ordenança fiscal aprovada en els termes que disposen els articles 15 a 19 d’aquest 
text legal. 

 
Article 2 - Fet imposable  
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de 

competència local en la piscina municipal.  
 
Article 3 - Subjectes passius  

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o 
es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en la piscina municipal.  
 

Article 4 - Responsables  
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
general tributària i a l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

municipal. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.  
 
Article 5 - Quota tributària  
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les quotes següents:  

 

  Mensual (€) Bimensual (€) Temporada (€) 

1.- Abonaments familiars: 
Juny o Juliol 
o Agost 

Juny-Juliol o 
Juliol-Agost 

Inici juny a l’11 de 
setembre 

- Matrimonis o parella de fet (per parella) 49,50 € 88,00 € 123,20 € 

- 1 fill o menor de 6 a 16 anys 22,00€ 33,00 € 46,20 € 

- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon 11,00 € 22,00 € 30,80 € 

 
2.- Abonaments individuals:       

- Menors (de 6 a 16 anys) 22,00 € 38,50 € 53,90 € 

- Joves (de 17 a 30 anys) 27,50 € 44,00 € 61,60 € 

- Adults (des de 30 anys) 44,00 € 55,00 € 77,00 € 

- Jubilats 22,55 € 39,60 € 55,40 € 

3.- Entrada per dia Laborables (€) 

- De 6 a 16 anys 3,00€ 

- Des dels 16 anys 5,00€ 

- Jubilats 3,00€ 

4.- Taxa per emetre el duplicat d’un carnet 1,00€ 

 

S’entén per abonaments mensuals, bimensuals i de temporada els que permeten l’accés a les 
piscines municipals en els períodes següents: 

 

  TIPUS TEMPORALITAT 

Mensual 

1. Del primer dissabte de juny al 30 de juny 

2. De l’1 al 31 de juliol 

3. De l’1 d’agost a l’11 de setembre 

Bimensual 
1. Del primer dissabte de juny al 31 de juliol 

2. De l’1 de juliol a l’11 de setembre 

Temporada Del primer dissabte de juny a l’11 de setembre 

 

Article 6 – Beneficis fiscals  
 
1. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals de forma gratuïta:  

a. Les persones amb un grau de minusvalia física o psíquica igual o superior al 33% acreditat 
amb el certificat de l’ICASS. En el cas que la persona no pugui desplaçar-se de manera 



 

 

autònoma i requereixi d’acompanyament, també gaudirà de gratuïtat la persona que 
l’acompanyi. En cap cas s’aplicarà aquesta gratuïtat a més d’una persona.  

b. Els menors de 6 anys i els majors de 70. 

 
2. Gaudiran d’una quota reduïda del 10% les persones empadronades a Breda.  
 

3. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 15% : 
 

a.  Les famílies nombroses i monoparentals que ho acreditin amb el carnet original expedit pel 

Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya o document 
equivalent.  

b. Les persones separades judicialment o divorciades amb menors al seu càrrec, que ho 

acreditin amb a sentència judicial o document equivalent.  
 

Aquesta bonificació s’aplicarà també en els casos d’abonaments individuals dels membres de les 

famílies esmentades, amb la deguda acreditació.  
 
4. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% i/o de forma 

gratuïta, altres situacions personals i/o familiars de caire social greus o molt greus, degudament 
acreditades documentalment i amb informe favorable dels Serveis Socials de Breda. 
 

5. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% de la quota de 
Matrimonis o parella de fet (per parella) les persones que hagin acreditat ser família monoparental o 
persones divorciades o separades judicialment. 

 
Per a l’expedició d’un abonament familiar caldrà aportar un volant de convivència del municipi on 
estigui empadronada la família. 
 

Article 7 - Acreditament i període impositiu  
 
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del 

servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.  
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació 
del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal.  

 
Article 8 – Règim de declaració i ingrés 
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el moment 

d’entrada en el recinte. 
 
2. El pagament de la taxa en cas d’abonaments s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud. 

 
3. El pagament es farà a: 

a. Oficina d’atenció al ciutadà del municipi, situada al carrer Nou, 3 Bxs., mitjançant targeta de 

crèdit o dèbit. 
b. Mitjançant transferència bancària, segons s’indica en el document de sol·licitud 
d’abonament formal. 

 
4. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest objecte i es 
liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament.  

 
Article 9 - Infraccions i sancions  
 

El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació que es 
pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord amb les 
disposicions legals vigents.  

 
 
Disposició final  

 
L’ordenança ha estat modificada i aprovada inicialment pel Ple de la Corporació de 27 de març de 
2017, va entrar en vigor el dia següent de seva publicació definitiva al BOP, fins a la seva modificació 

o derogació expressa.  
 



 

 

Posteriorment, ha estat modificada pel Ple de la corporació, en les següents dates: 1 de juny de 2020, 
5 d’octubre de 2020, i 4 d’octubre de 2021 “ 
 

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i als taulers d’anuncis, físic i 
electrònic, de la Corporació durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició 

pública, les corporacions locals adoptaran els acords definitius que procedeixin, resolent les 
reclamacions que haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança o les 
modificacions a què es refereixi l’acord provisional.  

 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari, sense perjudici que es publiqui integrament 

l’acord definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aques t acord.  

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta explicant que la modificació es fa a instàncies i a suggeriment del 

Síndic de Greuges de Catalunya que demana que l’ordenança fiscal no faci distincions de tarifa entre 
empadronats i no empadronats, perquè això va en contra del principi d’igualtat.  No obstant, 
mitjançant un reunió que l’Ajuntament va tenir amb l’adjunt al Síndic es va arribar a l’acord que 

l’Ajuntament podria bonificar la taxa als veïns de Breda.  Així doncs, es proposa que els veins  
empadronats tinguin una quota bonificada del 10%.  
 

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 
abstenció (Aleix Reche Martí) 

 
12.0.- Aprovar el Conveni de col·laboració amb el servei català de trànsit sobre l'assumpció de 
les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes 

 
Antecedents 
 

L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària -LSV- 
aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en concordança amb els articles 25.2.g) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) del Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
fixa les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix,  l’article 
84.4 de la LSV estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies 

urbanes correspondrà als respectius alcaldes. 
 
No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o 

directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infraccions de 
normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni 
subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit. 

 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 31 de maig de 2021, va aprovar amb caràcter definitiu la 
creació del servei de policia local de Breda. 

 
Pel que es proposa la subscripció del conveni establert per a municipis amb cos de Policia local i 
Mossos d’Esquadra: municipis que malgrat tenir cos de Policia Local, vol que els mossos puguin 

denunciar les infraccions que presenciïn quan patrullin per les vies urbanes del municipi. Es facul ta al 
cos de Mossos d’Esquadra perquè denunciïn i el Servei Català de Trànsit únicament tramita i 
gestiona aquestes denúncies, no les de la Policia Local.  

 
Legislació aplicable 
 

Article 49.h) i apartat 1 de la disposició addicional vuitena 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 la subscripció de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre l'assumpció de 
les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, amb la 
redacció que ha continuació es recull: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT 
DE ... SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER 

INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES. 
 

 

REUNITS 
 
D'una part, el/la senyor/a ..., director/a del Servei Català de Trànsit.  I de l’altra, el/la senyor/a ..., 

alcalde/essa de l'Ajuntament de ... (...). 
 
ACTUEN 

 
El/La primer/a, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter 
administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya,  per autorització de 

signatura de l’honorable senyor/a ..., conseller/a d’Interior i president/a del Servei Català de Trànsit, 
en virtut de la resolució de ... de ... de 20... 
 

El/La segon/a, en representació de l'Ajuntament de ..., en virtut de l'acord adoptat pel  Ple de la 
Corporació de ... de ... de ..., amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e) 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 de l'article 
309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny. 

 
 
EXPOSEN 

 
Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de 

transferència de competències executives en matèria de trànsit i  circulació de vehicles de motor a la 
Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de 
desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual exerceix juntament amb altres òrgans del Departament 
d’Interior, les competències en aquesta matèria. 

 
Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora,  l'article 11.1 de la 
Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la persona que ocupa la direcció del 

Servei Català de Trànsit, la competència per a imposar multes i sancions en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències municipals. 
 

Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la possibilitat que tant 
el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir convenis de col·laboració 
amb els ens locals, en el marc de les seves respectives competències. 

 
Tercer.- L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en concordança amb els 

articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, fixa les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. 

Així mateix, l’article 84.4 de la LSV estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació  
comeses en vies urbanes correspondrà als respectius alcaldes. 
 

No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o 
directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infraccions de 
normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni 

subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit. 
 
En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei  Català de 

Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses en 



 

 

vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 
14/1997, de 24 de desembre, esmentada. 
 

Quart.- En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició transitòria única de la Llei 
orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot  assumir l'exercici de funcions de 

denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les vies urbanes sempre 
que s'estableixi en el corresponent conveni, gaudint aquesta denúncia, d'acord amb l'article 87.1 de la 
LSV, del caràcter d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit. 

 
Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de col·laboració 
amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article 

11.4 de l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, 
d’11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni. 
 

Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de col·laboració d'acord 
amb els següents: 
 

PACTES 
 

1. Objecte 

 
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions de 
normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de 

... pel que fa a l'assumpció: 
 

a) de la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra, de les infraccions  contingudes 

al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació vigent en aquesta 
matèria, que presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de la competència de la policia local. Aquestes 

denúncies tenen caràcter d'obligatòries, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV. 
 

b) de les competències sancionadores de l'alcalde/essa en vies urbanes per part del/de la 

director/a del Servei Català de Trànsit, pel que fa a les denúncies a què es  refereix l'apartat anterior, 
d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de 

Trànsit. 
 

2. Potestat sancionadora 

 
L'Ajuntament de ... i el Servei Català de Trànsit acorden que el/la director/a del Servei  Català de 
Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon a l'alcalde/essa, per infraccions a les 

normes de circulació comeses en vies urbanes del municipi de ..., denunciades pels agents del cos de 
mossos d’esquadra, en els termes i condicions previstos en els pactes d'aquest conveni. 
 

3. Continguts de la col·laboració 
 

La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de ..., en la matèria objecte d'aquest 
conveni, es durà a terme d'acord amb els apartats següents: 
 

a) Inici del procediment sancionador 
 

El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a conseqüència 
de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos  de mossos d’esquadra, en 
funcions de vigilància del trànsit, contra infraccions comeses en les vies urbanes del municipi de .... 

 

b) Instrucció del procediment sancionador 

 
D'acord amb allò que preveu l’article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 d’abril, de reestructuració del 
Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de ha 

d’instruir els expedients sancionadors incoats per les denúncies formulades pels agents del cos de 
mossos d’esquadra en l'exercici de les funcions de vigilància del  trànsit en les vies urbanes de .... 
 

c) Resolució de l'expedient sancionador 
 



 

 

La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l'expedient sancionador i 
imposarà, si escau, la sanció per les infraccions denunciades pels agents del cos de mossos 
d’esquadra en les vies urbanes de .... 

 

d) Cobrament de la sanció pecuniària 
 

El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades dels 
expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors. 
 

L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el  present conveni pot 
ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment. 
 

e) Règim de recursos 
 

Contra les resolucions sancionadores dictades pel/per la director/a del Servei Català de Trànsit que 
es derivin de les denúncies que són objecte d’aquest conveni, es pot  interposar recurs potestatiu de 
reposició, davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a resoldre’l. 

 

4. Comissió de seguiment, vigilància i control 

 
La Comissió de seguiment estarà integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts. 
 

Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts i serà l’encarregada de resoldre els 
problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar durant la vigència del conveni. 
 

Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 
 

5. Vigència i extinció 

 
El present conveni s’extingirà transcorreguts quatre anys des de la seva signatura. En  qualsevol 
moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar unànimement la pròrroga per un 

període de fins a quatre anys addicionals. 
 
A més, el present conveni es podrà extingir: 

 

a) Per acord unànime de les parts signants. 

 

b) Per denúncia d'una de les parts amb tres mesos d’antelació. 

 

c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas, s’estarà al 
que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

6. Publicitat del Conveni 

 
L'Ajuntament de ... es compromet a donar publicitat al contingut d’aquest conveni per tal de garantir, 
d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per part dels habitants del 

municipi, a través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de ..., i així mateix per 
qualsevol altre mitjà que aquest consideri oportú. 
 

7. Interpretació i jurisdicció 
 

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni que no es 
pugui resoldre per la comissió, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen electrònicament. 
 

Pel Servei Català de Trànsit Per l’Ajuntament de ... 
 
El conseller d’Interior i 

president del Servei Català de Trànsit 



 

 

 
 
Per autorització de ... de ... de 20.. 

... ... 
Director/a del Servei Català de Trànsit Alcalde/essa” 
 

Segon.- Notificar aquests acords al Servei Català de Trànsit.  
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 

acord. 
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta. 
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 

Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 
abstenció (Aleix Reche Martí) 

 
13.0.- Aprovar la cessió de domini de material de robòtica a l'Institut-Escola Montseny 
 

Antecedents 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2021DECR00447 de 31 de maig, es va iniciar l’expedient de cessió 
gratuïta de dos Robots Lego Mindstorm EV3 a favor de l’Institut d’Educació Secundària Vescomtat de 

Cabrera d’Hostalric a Breda (Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya), amb 
l’obligatorietat d’adscriure el material a l’Institut Escola Montseny de Breda. 
 
Aquesta cessió té per finalitat donar continuïtat al conveni de la cessió gratuïta de l’ús dels béns 

mobles descrits, subscrit en data 27 de febrer de 2019, atès que l’aprofitament del material de 
robòtica només té sentit si es fa en el marc del servei de l’ensenyament públic i a favor dels alumnes 
del centre educatiu de Breda.  

 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant anunci al tauler 
d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 11/06/2021 al dia 26/07/2021 ambdós inclosos, 

sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació.  
 
Consta a l’expedient un informe de la regidoria d’educació que proposa la cessió del material a favor 

de l’Institut. 
 
També consta un informe de secretaria-intervenció conforme el bens adquirits en data de 27 de 

desembre de 2018, a INVENIO EDUCATIO FOR LIFE SLU, per un import total de 895,38 €., no han 
estat adscrits a cap servei públic de competència municipal i per tant ostenten la condició original  de 
bens mobles de caràcter patrimonial, essent susceptible la seva alienació a tercers si es justifica l’ 

interès públic. 
 
Consta informe de control intern permanent i un informe jurídic sobre el procediment a seguir per 

l’alienació gratuïta dels bens, que adverteix que l’adopció de l’acord requereix la majoria absoluta del 
Plenari.  
 

Vist que durant la tramitació de l’expedient, s’ha produït el traspàs de funcions de l’Institut d’Educació 
Secundària Vescomtat de Cabrera d’Hostalric al recent creat Institut-Escola Montseny de Breda, es 
proposa fer efectiva la cessió a favor d’aquest últim centre educatiu.  

 
Legislació aplicable 
 

Article 47. 2 ñ) Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local  
 
Article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques 

 
Article 211.1 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 

 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens locals de 
Catalunya 



 

 

 
Per tot allò exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Cedir gratuïtament el ple domini de dos Robots Lego Mindstorm EV3 a favor del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb CIF S67000002F amb la condició que 
s’adscrigui al servei educatiu de l’Institut Escola Montseny de Breda.  

 
Segon.- Notificar aquests acords al Departament d’Educació per tal que doni conformitat a la cessió i 
accepti els bens i la condició de destinar-los a favor del centre educatiu de Breda.  

 
Tercer.- Comunicar aquests acords als serveis comptables de la corporació per tal que tramitin la 
baixa dels bens en els registres comptables i de l’inventari de bens.  

 
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) 
 

14.0.- Aprovar el resultat de l'escrutini de la votació del procés de participació ciutadana: 
Pressupostos participatius 2021_2022 
 

Antecedents 
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 1 d’abril de 2019, va acordar 
aprovar les Bases reguladores dels pressupostos participatius de Breda.  
 

La Junta de Govern Local, de 15 de març de 2021, va aprovar la Convocatòria del procés de 
participació: Pressupostos participatius de Breda per l’anualitat 2021-2022. 
 

El divendres 20 d’agost de 2021, a les 19:00h. a l’Espai Jove s’ha celebrat l’escrutini dels vots 
emesos durant el període de votació, amb el resultat següent:  
 

Número d’electors 3326 

Electors censats que han votat  192 

Vots en blanc 0 

Vots nuls  0 

 

Títol de la proposta Vots 

Un pati per als nadons a l’escola Bressol 56 

Hort urbà pels usuaris del Taller de Memòria, al Centre de Serveis  82 

Introducció al món digital en el Taller de Memòria de Breda 59 

Material per festes disponible per a totes les entitats del poble 49 

Canviar la caldera de les dutxes del vestuari de la piscina 32 

Condicionament instal·lacions del Camp d’Esports Municipal 86 

Parc exterior d'entrenament (Parc de cal·listènia) 31 

 

Essent l’ordre de votació obtingut el següent: 
 

POSICIÓ VOTS PROPOSTA PRESSUPOST 

4 56 Un pati per als nadons a l’escola Bressol 6.200,00€ 

2 82 
Hort urbà pels usuaris del Taller de Memòria, al Centre de 
Serveis 

1.300,00€ 

3 59 Introducció al món digital en el Taller de Memòria de Breda 790,00€ 

5 49 Material per festes disponible per a totes les entitats del poble 10.879,40€ 

6 32 Canviar la caldera de les dutxes del vestuari de la piscina 4.611,31€ 

1 86 Condicionament instal·lacions del Camp d’Esports Municipal  20.000,00€ 

7 31 Parc exterior d'entrenament (Parc de cal·listènia) 4.500,00€ 

 

La partida destinada a pressupostos participatius per aquest any 2021-2022 és de 20.000,00 euros, 
IVA inclòs.  
 



 

 

La partida es troba consignada dins del capítol 6 del pressupost de despeses Inversions Reals, 
concretament a l’aplicació 924.61906.- Pressupostos participatius. 
 

Les bases estableixen que: En el cas que la proposta més votada no esgoti la partida pressupostària 
es desenvoluparan aquesta i la següent, en ordre de puntuació, que sigui executable amb la partida 
restant, fins a esgotar-la i sense sobrepassar-la en cap supòsit. 

 
Legislació aplicable 
Bases Pressupostos Participatius.  

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana. 

Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 

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 resultat recollit en l’Acta d’escrutini dels vots emesos:  
 

POSICIÓ VOTS PROPOSTA PRESSUPOST 

1 86 Condicionament instal·lacions del Camp d’Esports Municipal  20.000,00€ 

2 82 
Hort urbà pels usuaris del Taller de Memòria, al Centre de 
Serveis 

1.300,00€ 

3 59 Introducció al món digital en el Taller de Memòria de Breda 790,00€ 

4 56 Un pati per als nadons a l’escola Bressol 6.200,00€ 

5 49 Material per festes disponible per a totes les entitats del poble 10.879,40€ 

6 32 Canviar la caldera de les dutxes del vestuari de la piscina 4.611,31€ 

7 31 Parc exterior d'entrenament (Parc de cal·listènia) 4.500,00€ 

 
Segon.- Iniciar el procés d’execució de la proposta següent, prèvia tramitació i aprovació de la 

preceptiva modificació pressupostària que habiliti el crèdit extraordinari per poder-les dur a terme: 
 

POSICIÓ VOTS PROPOSTA PRESSUPOST 

1 86 Condicionament instal·lacions del Camp d’Esports Municipal  20.000,00 

 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 

acord.  
 
Intervencions: 

El regidor Sr. Ferran Palau presenta la proposta, explicant que el dia 20 d’agost es va fer l’escrutini 
segons les bases que regulen el procés de participació ciutadana. 
 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP manifesta que alguna cosa estem fent malament, 
perquè malgrat està d’acord amb el procediment, acaba veient que no funciona perquè la majoria de 
les propostes, que són demandes justes de la gent, s’han d’acabar de fer fora dels pressupostos 

participatius.  Proposa que s’augmenti la quantitat de partida destinada a inversions i es redirigeixi el 
procediment a decidir sobre inversions o coses importants pel poble.  
 

L’Alcalde respon que estem oberts a modificar i canviar les bases i a rebre suggeriments per millorar-
les però òbviament si augmentem la partida econòmica podrem fer més actuacions.  
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT també apunta a la idea d’augmentar el pressupost 
dels pressupostos participatius i utilitzar mitjans de vot electrònic.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que està d’acord amb el Sr. Marin atès 
que percentatge de participació és baix i cal incentivar a la gent que hi participi.  Segurament 
augmentant l’import farà incentivar la participació.  

 
El Sr. Palau manifesta que certament els percentatges de participació són petits, però les dades i 
estadístiques diuen que en grans ciutats els percentatges assoleixen com a màxim el 0,5%, com més 



 

 

gran és la població més baix és el percentatge de participació, i a Breda hem assolit i sobrepassat 
sobradament aquests percentatges però es cert que no hem trobat la formula màgica per incentivar 
encara més la participació; en qualsevol cas en les properes edicions es pot valorar implementar el 

vot electrònic a través de diferents aplicacions i webs que existeixen, però és una cosa a estudiar la 
seva viabilitat.   
 

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 

abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
15.0.- Aprovació inicial del cens d'habitatges buits 

 
Antecedents 
A principis de 2021 l’Ajuntament de Breda va impulsar un pla d’habitatge amb l’objectiu d’establir 

estratègies i actuacions per tal de fer efectiu l’accés dels ciutadans a un habitatge digne i adequat, de  
la manera més sostenible possible i amb la major optimització del parc d’habitatges existent al 
municipi. 

 
Per Junta de Govern de data 1 de febrer de 2021 es va contractar a Social House per la redacció del 
Pla Local d’habitatge i una part d’aquest pla és  l’aprovació del Cens d’habitatges buits. 

 
Després d’un estudi i treball de camp previ, Social House ha presentat una proposta de Cens 
d’habitatges buits de Breda. 

 
La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge defineix en el seu article 3.d) el concepte 
d’habitatge buit, fent que constar que és aquell habitatge que roman desocupat permanentment, 
sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades 

el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament de 
l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge 
sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució. L'ocupació sense títol legítim no impedeix que es 

pugui considerar buit un habitatge.” 
 
La competència municipal es reconeix expressament a l’article 8.2 de la Llei del dret a l'habitatge , 

que estableix que a més de les competències de promoció i gestió que els reconeix la legislació de 
règim local i les competències de control, inspecció, execució forçosa, sanció i altres que els reconeix 
aquesta Llei, els ens locals poden concertar polítiques pròpies d'habitatge amb l'Administració de la 

Generalitat, en el marc dels instruments locals i supralocals de planificació que estableixen aquesta 
Llei i la legislació urbanística. 
 

Així doncs, per realitzar aquest cens, que es configura com un instrument local de planificació i gestió, 
l’Ajuntament ha tingut en compte tres paràmetres que permeten indiciàr iament determinar si 
l’habitatge té la condició de desocupat.  

 
Concretament s’ha comprovat que a l’habitatge no hi consta cap persona empadronada, També s’han 
comprovat els consums d’aigua a través d’un informe de la concessionària del servei, i finalment  

s’han fet dues visites visuals de comprovació de l’estat de l’habitatge tal com es posa de manifest a 
les fitxes de cadascun dels immobles inclosos en el cens.  
 

L’aprovació definitiva del cens tindrà com a conseqüència constatar la desocupació de l’immob le i 
permetrà a l’Ajuntament aplicar el recàrrec del 50% de la quota liquida de l’impost de bens immobles 
pels immobles d’ús residencial que es trobin desocupats durant almenys 2 anys i compleixen tots els 

requisits que estableix la Disposició addicional segona de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de 
l’IBI.  
 

Aquest recàrrec meritarà a 31 de desembre de cada anualitat i serà liquidat anualment pels 
ajuntaments una vegada constada la desocupació de l’immoble.  
 

Legislació aplicable 
 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge  

Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.  
 



 

 

Article 72.4 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 
de març. 
Disposició addicional segona de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’IBI.  

 
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 Cens d’habitatges buits de Breda, següent:  
 

TIPUS 
VIAL 

NOM VIAL NÚM. VIAL 
REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

COMPLEIX 

CONDICIONS PEL 
RECÀRREG DE L'IBI 

Carrer Sant Josep 3A 3320921DG6232S0001RY SI 

Carrer Sant Josep 10 3318407DG6231N0001OR SI 

Carrer Santa Ana 3 3420119DG6232S0001LY SI 

Carrer Santa Ana 12 BX 3420711DG6232S0006XA SI 

Carrer Santa Ana 12 1º1ª 3420711DG6232S0007MS SI 

Carrer Santa Ana 12 1º2ª 3420711DG6232S0008QD SI 

Carrer Santa Ana 12 1º3ª 3420711DG6232S0009WF SI 

Carrer Santa Ana 12 2º2ª 3420711DG6232S0010MS SI 

Carrer Santa Ana 11 3420115DG6232S0001YY SI 

Carrer Sant Iscle 36 BX 2º 3420106DG6232S003MI SI 

Carretera Arbúcies 87 2º3 3421407DG6232S0009OF SI 

Carretera Arbúcies 87 3º2ª 3421407DG6232S0014AH SI 

Carretera Arbúcies 87 3º5ª 3421407DG6232S0017FL SI 

Carrer Barcelona 31 1º 3318430DG6231N0002ZT SI 

Carrer Barcelona 32-34 3217533DG6231N0035PY SI 

Carrer Barcelona 10 1º 3219714DG6231N0001QR SI 

Carrer Còdols 12 3521206DG6232S0001XY SI 

Carrer Sant Pere 8 1º3ª 3520907DG6232S0006DA SI 

Carrer Sant Pere 8 2º2ª 3520907DG6232S0008GD SI 

Carrer Sant Pere 8 3º1ª 3520907DG6232S0010FS SI 

Carrer Sant Pere 8 3º2ª 3520907DG6232S0011GD SI 

Carrer Sant Antoni 16 2º 3520906DG6232S0001XY SI 

Carrer Independència 3 3624210DG6232S0001GY SI 

Av. Francesc Macià 8 3524810DG6232S0001QY SI 

Carretera Arbúcies 90 B 3523307DG6232S0001XY SI 

Carrer Sant Sebastià 5 3524807DG6232S0001QY SI 

Carretera Arbúcies 125 3423407DG6232S0001AY SI 

Carrer Lleida 4 3426303DG6232N0001OZ NO 

Carrer Lleida 8 3426304DG6232N0001KZ SI 

Carrer Lleida 10 3426305DG6232N0001RZ SI 

Carrer Del vent 1 3219704DG6231N0001UR SI 

Carrer Barcelona 30 ESC 2 BX 2ª 3217501DG6231N0024WZ SI 

Carrer Sant Josep 14 3318409DG6231N0001RR SI 

Carrer Sant Iscle 22 3320910DG6232S0001QY SI 

Carrer Nou 31 3422211DG6232S0001UY SI 

Carrer Nou 39 3422209DG6232S0001HY SI 

Carrer Gaserans 2 ESC B BX B 3519838DG6231N0003UY SI 

Carrer Barcelona 53 3318420DG6231N0001ER SI 

Carrer Barcelona 43 3318424DG6231N0001HR SI 

Carrer Barcelona 11 3318440DG6231N0001FR SI 

Carrer Barcelona 3 3318401DG6231N0001QR SI 

Carrer Sant Pere 13 3621413DG6232S0001SY SI 

Carrer Sant Pere 15 3621412DG6232S0001EY SI 

Carrer Sant Antoni 26 3620316DG6232S0001UY SI 

Carrer Sant Sebastià 24 3522727DG6232S0001ZY SI 

Carrer Canigó 8 2927416DG6222N0001OJ SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 BX 1ª 3420507DG6232S0062BE SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 1º 2ª 3420507DG6232S0066QU SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 1º 3ª 3420507DG6232S0067WI SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 1º 4ª 3420507DG6232S0068EO SI 



 

 

Carrer Sant Antoni 1-5 1º 5ª 3420507DG6232S0069RP SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 1º 6ª 3420507DG6232S0070WI SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 1º 8ª 3420507DG6232S0072RP SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 2º 1ª 3420507DG6232S0074YS SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 2º 2ª 3420507DG6232S0075UD SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 2º 3ª 3420507DG6232S0076IF SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 2º 6ª 3420507DG6232S0079AJ SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 2º 8ª 3420507DG6232S0081PH SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 2º 9ª 3420507DG6232S0082AJ SI 

Carrer Sant Antoni 1-5 2º 10ª 3420507DG6232S0083SK SI 

 

Segon.- Notificar aquests acords a les persones que consten com a propietaris dels immobles que 
consten a l’Estudi, atorgant-los un tràmit d’audiència de vint dies hàbils per tal que puguin presentar 
les al·legacions o reclamacions que considerin oportunes. 

 
Tercer.- Sotmetre els anteriors acords a informació pública pel termini de vint dies hàbils a comptar 
des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al BOP de Girona, i 

a la web municipal www.breda.cat. Durant aquest termini qualsevol interessats podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients. Transcorregut el període indicat 
sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb 

caràcter definitiu sense necessitat de cap altre acord, constatant la desocupació de l’habitatge.  
 
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per aprovar l’acte 

administratiu definitiu pel qual es declari la desocupació de l’immoble prèvia resolució motivada, si 
s’escau de les al·legacions i reclamacions que es presentin pels interessats contra l’acord provisional.  
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta, explicant que el cens d’habitatges buits és una eina del futur Pla Local 
d’Habitatge que ha d’aprovar l’Ajuntament i que s’aprova en aquests moments per tal de poder gravar 
el recàrrec de l’IBI. 

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta si s’ha tingut en compte els habitatges que 
estan ocupats.  

 
L’Alcalde respon que l’ocupació sense títol legítim no impedeix d’entrada que es pugui considerar 
buit,  però és possible que el cens hi hagi errors, per això es donarà un tràmit d’audiència a tots els 

propietaris per tal que puguin al·legar.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP  pregunta si el recàrrec s’aplicarà automàticament o es 

negociarà prèviament amb els propietaris.  
 
L’Alcalde respon que aquells propietaris que tinguin un pis buit i no vulguin que s’apliqui el recàrrec la 

forma més fàcil per evitar-ho és que el lloguin abans del 31 de desembre.  Però si la gent actua de 
bona fe i es demostra que es donen les circumstàncies per no ser inclòs en el cens, l’Ajuntament serà 
flexible i admetrà les al·legacions.  Però la regla és que s’acrediti que l’habitatge està ocupat abans 

del 31 de desembre, per evitar que no meriti el recàrrec.  
 
La Sra. Cortada pregunta si les oficines d’habitatge a les que s’ha de dirigir els veïns de Breda són les 

de Sant Celoni. 
 
L’Alcalde respon que si, que són les de Sant Celoni però també poden anar a les de Santa Coloma de 

Farners.  
 
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) 

 
16.0.- Assumptes urgents.  No s’escau.  
 

17.0.- Precs i preguntes 
 
L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores per formular precs i preguntes.  

 



 

 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, pregunta fins quan estarà l’ascensor de l’edifici 
de l’Espai Jove fora de servei.  
 

L’Alcalde respon la queixa té tota la raó atès que esperem poder-ho arreglar el més aviat millor, però 
cal dir que el 70% de responsabilitat no és de l’Ajuntament; el fet és que el 2012 quan es va instal·lar 
es va certificar que complia amb la normativa però la nova empresa que s’ha fet càrrec del 

manteniment dels ascensors va detectar que no complia per un tema estructural de l’edifici i l’ha fet 
tancar.  Des de l’Ajuntament hem demanat una exempció de la llicència però perquè sigui acceptada 
cal que l’empresa de manteniment faci unes modificacions que encara estem esperant que es facin.  

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta si l’Ajuntament ha posat vigilància privada a 
la plaça de la Bassa del Molí.  

 
El regidor Sr. Amargant respon que es va contractar a una empresa de vigilants per tal que 
controlessin l’espai durant dues o tres caps de setmana d’estiu per evitar “botellots” i molèsties als 

veïns.  
 
La Sra. Cortada pregunta com valoren les batalles campals que s’han produït en el polígon industrial.  

 
El Sr. Amargant respon que la policia ha fet actuacions de control però davant la massificació de gent, 
entre 100 i 200 persones, la policia no hi pot actuar pel principi de proporcionalitat.   La derivació de la 

gent cap al polígon és conseqüència del tancament dels espais en el centre, quan es limita l’accés a 
un espai els grups de gent se’n van cap a un altre lloc.  Es varen fer controls policials a l’entrada i a la 
sortida però no tenien capacitat real d’impedir les baralles que es produïen. 

 
La Sra. Cortada pregunta si la neteja de l’espai es va fer l’endemà.  
 
El Sr. Amargant respon que tots els caps de setmana tenim una brigada que fa neteja general per 

treure lo gros i fa especialment la neteja dels parcs infantils.  
 
L’Alcalde manifesta que dels problemes d’aglomeració de gent els caps de setmana no en podem fer 

una lectura “tremendista” atès que per fes ta major tampoc va passar res fora de lo normal. Hem de 
tenir present que no hi ha cap recepta màgica i si l’actuació policial no va acompanyada d’altres 
mesures no es pot fer res contra la massa de gent. Els Mossos fan la reflexió de: què hem de fer? 

atès que no es soluciona a cops de porra.  Certament si el jovent aprofita per fer vandalisme doncs 
això ja és un altre problema, però no va passar res d’això.  Les aglomeracions que va haver-hi és un 
fet comú a tot el territori, i no va passar res greu.  

 
El Sr. Amargant manifesta que enguany s’ha notat que la gent tenia més ganes de sortir després de 
tant de temps de no poder-ho fer.   

 
La Sra. Cortada manifesta que s’ha de donar suport als agents i aquests han d’estar patrullant pels 
voltants.  

 
L’Alcalde manifesta que els criteris d’actuació són sempre policials, i no pas polítics.  Els agents 
actuen en base a directrius policials que segueixen tots els cossos policials.  

 
El Sr. Amargant manifesta que quan s’acabi d’obrir l’oci nocturn segurament disminuirà  el fenomen 
dels “botellots”.  

 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP  manifesta que des de l’Ajuntament no es pot 
renunciar a actuar, i la policia ha de tenir experiències per saber com controlar els excessos.  Pot fer 

controls d’alcoholèmia o precintar espais per ser efectius, com ho va fer a la plaça de la Bassa del 
Molí.  
 

El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que ja es va controlar en el centre de la vila però el fet es va 
traslladar a un altre lloc, i això és inevitable.  
 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament.  
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