
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió:  

Núm. PLE2021000009  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 29 de novembre de 2021 

Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 22:10 h 
Lloc: Sala de Plens 

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

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

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

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

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

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

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

1.0.- Aprovar les actes de les sessions plenàries celebrades el 4 d'octubre i el 8 de novembre 
de 2021 
 

Es sotmet a aprovació dels membres del Ple les actes de les darreres sessions plenàries celebrades, 
el 4 d'octubre i el 8 de novembre 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: les actes són aprovades per unanimitat dels membres presents. 
 

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

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

d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dona compte succinta al 
Ple dels acords que s’han adoptat des de l’últ ima sessió plenària ordinària, i es relacionen a 
continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades:  

 
EXPEDIENT CONCEPTE DATA 

X2021001901 JGL2021000039 27/09/2021 

X2021001981 JGL2021000040 04/10/2021 

X2021002039 JGL2021000041 13/10/2021 

X2021002089 JGL2021000042 18/10/2021 

X2021002128 JGL2021000043 25/10/2021 

X2021002198 JGL2021000044 02/11/2021 

X2021002229 JGL2021000045 08/11/2021 

X2021002323 JGL2021000046 15/11/2021 

 
Es 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 2 d’octubre i 
el 26 de novembre de 2021: 

 
Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2021DECR000761  X2021002016 04/10/2021 Dec alta nínxol columbari c015  
2021DECR000762  X2021002024 04/10/2021 Dec atorgar llic ús privatiu espai públic  
2021DECR000763  X2021002027 04/10/2021 Dec baixa ofici habitants  
2021DECR000764  X2021002025 04/10/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000765  X2021001782 04/10/2021 Dec aprov rebuts ebressol set  
2021DECR000766  X2020000069 04/10/2021 Dec ampliació termini  
2021DECR000767  X2021000048 05/10/2021 Autoritzar l'ocupació De Via Pública Amb Una Xurreria Per La Fira De l'olla 2021 
2021DECR000768  X2021002026 05/10/2021 Pla pensions aportació 2021 
2021DECR000769  X2019000770 05/10/2021 Dec aprovació memòria modif icada  
2021DECR000770  X2021001180 06/10/2021 Dec inici ordre execució obres  
2021DECR000771  X2021001435 06/10/2021 Dec autoritzar canvi per la f ira de l'olla  
2021DECR000772  X2021000617 06/10/2021 Dec retorn aval  
2021DECR000773  X2021002047 06/10/2021 Dec anul e-s vehicle callol 26 i devol ingrés indeguts duplicitat taxa  
2021DECR000774  X2021001843 07/10/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL270921 
2021DECR000775  X2021001713 07/10/2021 Pagament de les factures de f inals d'agost 
2021DECR000776  X2021000192 07/10/2021 Dec inici llicència urbanística  
2021DECR000777  X2021002028 07/10/2021 Contractació mgt auxiliar administratiu per vacances de clc 
2021DECR000778  X2021002040 07/10/2021 Pagament factures dels tècnics 
2021DECR000779  X2021002039 07/10/2021 Dec ordre del dia 07102021  
2021DECR000780  X2021002052 07/10/2021 Decret inici expedient desafectació escombradora i venda directa 
2021DECR000781  X2021002066 11/10/2021 Aprovació de les despesa fase O-P 
2021DECR000782  X2021002069 11/10/2021 Dec baixa padró habitants  
2021DECR000783  X2021001421 11/10/2021 Decret inici expedient 
2021DECR000784  X2021002076 13/10/2021 Dec concessió targeta aparcament discapacitats  
2021DECR000785  X2021002079 13/10/2021 Dec declaració residu sòlid vehicle abandonat  
2021DECR000786  X2021002089 14/10/2021 Dec ordre del dia 13102021  
2021DECR000787  X2021002063 14/10/2021 Dec renovació targeta aparcament discapacitats  
2021DECR000788  X2021002078 14/10/2021 Pagament de les retencions d’IRPF a l’agència Tributària de Catalunya 
2021DECR000789  X2021001764 14/10/2021 Pagament factures de setembre 
2021DECR000790  X2021001975 14/10/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL131021 
2021DECR000791  X2021002066 14/10/2021 Aprovació de les factures fase O-P 
2021DECR000792  X2021002095 14/10/2021 Aprovació de les factures fase ADO-P 
2021DECR000793  X2020001793 14/10/2021 Dec declaració tractament residu vehicle abandonat  
2021DECR000794  X2021002062 14/10/2021 Ampliació de la jornada laboral d'un treballador 
2021DECR000795  X2021002098 14/10/2021 Autorització d’una comissió de serveis 
2021DECR000796  X2021002102 14/10/2021 Liquidació de la taxa d’ocupació de via pública xurreria per la Fira de l'Olla 
2021DECR000797  X2021002104 15/10/2021 Dec renovació targeta aparcament discapacitats  
2021DECR000798  X2021002109 15/10/2021 Dec baixa ofici padró habitants  
2021DECR000799  X2021001849 15/10/2021 Dec ampliació activitats c cívic  
2021DECR000800  X2021002111 15/10/2021 Dec fiances f ira olla  
2021DECR000801  X2021001877 15/10/2021 Aprovació factures d'Endesa del mes d'agost 
2021DECR000802  X2021002108 15/10/2021 Dec requeriment documentació  
2021DECR000803  X2021001463 19/10/2021 Decret aprovació convocatòria de la consulta popular 
2021DECR000804  X2021001889 20/10/2021 Aprovació de les factures fase “o” 
2021DECR000805  X2021001889 20/10/2021 Aprovació de les factures fase “a-d-o” 
2021DECR000806  X2021002132 20/10/2021 Dec ocupació via publica  
2021DECR000807  X2021002066 20/10/2021 Aprovació de les factures fase o-p 
2021DECR000808  X2021002128 20/10/2021 Dec ordre del dia 20102021  
2021DECR000809  X2021002141 20/10/2021 Dec tramesa certif icat  
2021DECR000810  X2021001997 21/10/2021 Aprovació desplaçaments treballadors 
2021DECR000811  X2020000069 21/10/2021 Dec ampliació termini presentació projecte  
2021DECR000812  X2021002149 21/10/2021 Reconeixement d’un trienni a favor de mvg 
2021DECR000813  X2021001724 21/10/2021 Dec retorn f iança al Taller de Breda  
2021DECR000814  X2021002164 21/10/2021 Autoritzar el pagament de petites despeses 
2021DECR000815  X2021001022 21/10/2021 Dec llicència urbanística  
2021DECR000816  X2021002131 21/10/2021 Dec aprov baixes gestió tributaria ccs ago  
2021DECR000817  X2021002173 21/10/2021 Dec aprov rd càrrecs set 2021 serv gestió tributaria ccs  
2021DECR000818  X2021002163 22/10/2021 Dec tramesa certif icat  
2021DECR000819  X2021002167 22/10/2021 Contractació llsg auxiliar administratiu per vacances de ghf  
2021DECR000820  X2021001463 22/10/2021 Nomenament membres de la comissió de seguiment consulta popular no referendària  
2021DECR000821  X2021002040 22/10/2021 Pagament de factures 
2021DECR000822  X2021002119 22/10/2021 Dec llicència urbanística  



 

 

2021DECR000823  X2021002112 25/10/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000824  X2021002187 26/10/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000825  X2021002181 26/10/2021 Decret sobre reclamació de danys a tercers 
2021DECR000826  X2021002193 26/10/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000827  X2021002192 26/10/2021 Indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del mes de octubre de 2021 
2021DECR000828  X2021001463 26/10/2021 Resultat del sorteig membres de les meses de la consulta popular no referendària  
2021DECR000829  X2021001997 26/10/2021 Aprovació Nòmines Mes d'octubre 
2021DECR000830  X2021002196 27/10/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000831  X2021002198 27/10/2021 Dec ordre del dia 27102021  
2021DECR000832  X2021002172 28/10/2021 Dec inici ordre execució  
2021DECR000833  X2021002189 28/10/2021 Contractes menors de subministraments de materials per la consulta popular 
2021DECR000834  X2021002200 28/10/2021 Dec tramesa cert urbanístic  
2021DECR000835  X2021002124 28/10/2021 Dec aprov liq gestió tributaria ccs set  
2021DECR000836  X2021002207 28/10/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000837  X2021002040 28/10/2021 Pagament de factures 
2021DECR000838  X2021002212 29/10/2021 Dec baixa caducitat inscripció padronal  
2021DECR000839  X2021002064 29/10/2021 Dec alta gual 449 dolors callol 13  
2021DECR000840  X2021001656 29/10/2021 Recurs de reposició a la resolució subvenció de la línia 6 prog."Del Pla a L'acció" 2021 
2021DECR000841  X2021002216 29/10/2021 Dec baixa caducitat inscripció padronal  
2021DECR000842  X2021001623 29/10/2021 Dec llicència urbanística  
2021DECR000843  X2021002021 29/10/2021 Aprovació de les factures fase “o” 
2021DECR000844  X2021002021 29/10/2021 Aprovació de les factures fase “a-d-o” 
2021DECR000845  X2021002184 29/10/2021 Dec canvi placa gual 259 x 451  
2021DECR000846  X2021000839 29/10/2021 Dec reunció obra i devolució pagaments  
2021DECR000847  X2021001976 29/10/2021 Dec aprovar rebuts escola bressol oct  
2021DECR000848  X2020001305 29/10/2021 Dec llicència urbanística  
2021DECR000849  X2021002148 02/11/2021 Reconeixement d’un trienni a favor de CAA  
2021DECR000850  X2019000707 02/11/2021 Baixa voluntària d'un treballador 
2021DECR000851  X2021002227 02/11/2021 Dec ordre del dia 02112021  
2021DECR000852  X2021002229 03/11/2021 Dec ordre del dia 03112021  
2021DECR000853  X2021002226 03/11/2021 Dec ordre del dia 03112021  
2021DECR000854  X2021002130 03/11/2021 Dec alta placa gual 450 trv st antoni 1  
2021DECR000855  X2021002240 04/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000856  X2021002244 04/11/2021 Pagament de l'aparcament de camions de la ctra. d'arbúcies 
2021DECR000857  X2021002261 04/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000858  X2021002264 04/11/2021 Dec baixa ofici padró habitants  
2021DECR000859  X2021002219 04/11/2021 Dec baixa ofici padró habitants  
2021DECR000860  X2021001781 04/11/2021 Dec llicència urbanística  
2021DECR000861  X2021002140 04/11/2021 Dec llicència urbanística  
2021DECR000862  X2021001847 05/11/2021 Aprovació de factura (ADO) de la regidoria d’esports 
2021DECR000863  X2021002183 05/11/2021 Dec alta placa gual 452 3'50 ml  
2021DECR000864  X2021001280 08/11/2021 Dec tramesa certif icat  
2021DECR000865  X2021000153 08/11/2021 Dec rectif icació llicència segregació  
2021DECR000866  X2021002245 08/11/2021 Dec aprovar venda de llibres als forns  
2021DECR000867  X2021002056 08/11/2021 Dec tramesa certif icat  
2021DECR000868  X2021002223 08/11/2021 Pagament factures tècnics 
2021DECR000869  X2021001463 08/11/2021 Acceptar renúncies membres de les meses de la consulta popular no referendària  
2021DECR000870  X2021002300 09/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000871  X2021002298 09/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000872  X2021002297 09/11/2021 Concessió bestreta a un treballador 
2021DECR000873  X2021002309 09/11/2021 Dec liquidació taxa celebració matrimoni civil  
2021DECR000874  X2021001241 09/11/2021 Dec inici ordre execució  
2021DECR000875  X2021000419 09/11/2021 Decret sobre liquidació deute execució subsidiària 
2021DECR000876  X2021000419 09/11/2021 Decret liquidació subsidiària  
2021DECR000877  X2021000419 09/11/2021 Decret liquidació execució subsidiària  
2021DECR000878  X2021001242 10/11/2021 Dec modif icar ordre execució  
2021DECR000879  X2021002319 10/11/2021 Dec alta armes categoria 4x  
2021DECR000880  X2021002323 10/11/2021 Dec ordre del dia 10112021  
2021DECR000881  X2021002328 11/11/2021 Dec baixa ofici padró habitants  
2021DECR000882  X2021002307 11/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu espai públic  
2021DECR000883  X2021002314 11/11/2021 Dec llicència ús especial espai públic passeig Escoles  
2021DECR000884  X2021002317 11/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000885  X2021001346 11/11/2021 Dec requeriment documentació  
2021DECR000886  X2021002010 11/11/2021 Dec llicència urbanística  
2021DECR000887  X2021002021 11/11/2021 Pagament de les factures d'octubre 
2021DECR000888  X2021001889 11/11/2021 Pagament de les factures de f inals de setembre 
2021DECR000889  X2021001188 11/11/2021 Dec conformitat documentació complementaria  
2021DECR000890  X2019001231 11/11/2021 Dec retorn aval  
2021DECR000891  X2021002079 12/11/2021 Dec declaració tractament residu vehicle abandonat  
2021DECR000892  X2021002342 12/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000893  X2021002350 12/11/2021 Dec baixa caducitat inscripció padronal  
2021DECR000894  X2021002236 12/11/2021 Dec baixa ofici padró habitants  
2021DECR000895  X2021001726 12/11/2021 Liquidació taxa per la utilització privativa i aprof . especials del domini públic local 
2021DECR000896  X2021002057 12/11/2021 Dec llicència urbanística  
2021DECR000897  X2021001672 12/11/2021 Deixar sense efecte el decret 2021decr000653 i aprovar una nova liquidació de taxa 
2021DECR000898  X2021002197 12/11/2021 Dec aut venda ambulant mercat 



 

 

2021DECR000899  X2021002344 12/11/2021 Aprovar un acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball 
2021DECR000900  X2021002356 15/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000901  X2021002357 15/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000902  X2021002358 15/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000903  X2021002322 15/11/2021 Dec baixa placa gual 422  
2021DECR000904  X2021002363 15/11/2021 Dec canvi titularitat nínxols 25c I 26c  
2021DECR000905  X2021000638 16/11/2021 Acceptar subvenció concedida per Dipsalut pel programa viles pel benestar 2021 
2021DECR000906  X2021002371 16/11/2021 Dec baixa ofici padró habitants  
2021DECR000907  X2020002221 16/11/2021 Dec llicència segregació  
2021DECR000908  X2021002372 16/11/2021 Dec baixa ofici padró habitants  
2021DECR000909  X2021000253 16/11/2021 Dec aprovació pagament factura  
2021DECR000910  X2021001316 16/11/2021 Dec aprovació inicial  
2021DECR000911  X2021002365 16/11/2021 Contractació mgt auxiliar administratiu per vacances de clc 
2021DECR000912  X2021001029 16/11/2021 Dec tramesa certif icat  
2021DECR000913  X2021002346 17/11/2021 Dec ordre del dia 17112021  
2021DECR000914  X2021002379 17/11/2021 Dec reclamació patrimonial danys piscina municipal  
2021DECR000915  X2021002386 17/11/2021 Dec tramesa certif icat  
2021DECR000916  X2021002394 17/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000917  X2021002345 17/11/2021 Dec ordre del dia 17112021  
2021DECR000918  X2021002030 17/11/2021 Dec requeriment documentació  
2021DECR000919  X2021002121 18/11/2021 Aprovació factures Endesa mes de setembre 
2021DECR000920  X2021002125 18/11/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL1221121 
2021DECR000921  X2021002368 18/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000922  X2021002397 18/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000923  X2021002399 18/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000924  X2021000048 18/11/2021 Autoritzar ocupació de via pública temporal amb una xurreria pel pessebre vivent 2021 
2021DECR000925  X2021002404 18/11/2021 Dec concessió targeta aparcament discapacitats  
2021DECR000926  X2021002151 19/11/2021 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 
2021DECR000927  X2021002151 19/11/2021 Aprovació de les factures fase “O” 
2021DECR000928  X2021002333 19/11/2021 Dec llicència urbanística  
2021DECR000929  X2021001120 22/11/2021 Dec alta gos pp  
2021DECR000930  X2020000069 22/11/2021 Dec liquidació taxa  
2021DECR000931  X2021002429 22/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000932  X2021001791 23/11/2021 Admissió provisional aspirants plaça d’agent policia local i nomenament del tribunal  
2021DECR000933  X2021002361 23/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu espai públic  
2021DECR000934  X2021002441 23/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000935  X2021002430 24/11/2021 Dec canvi titular i duplicat i domiciliació nínxol 502  
2021DECR000936  X2021002432 24/11/2021 Dec canvi titular i duplicat nínxol 490  
2021DECR000937  X2021002385 24/11/2021 Dec canvi titular nínxol 470  
2021DECR000938  X2021002420 24/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 
2021DECR000939  X2021002421 24/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 

2021DECR000940  X2021002422 24/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 

2021DECR000941  X2021002416 24/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 

2021DECR000942  X2021002418 24/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 

2021DECR000943  X2021002417 24/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 

2021DECR000944  X2021002423 24/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 

2021DECR000945  X2021002415 24/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 

2021DECR000946  X2021002424 24/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 
2021DECR000947  X2021002449 24/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000948  X2021002348 24/11/2021 Dec ordre del dia 24112021  
2021DECR000949  X2021002447 24/11/2021 Dec aprov carrecs oct gest trib ccs  
2021DECR000950  X2021002446 24/11/2021 Dec liquidacio_taxa_mercat 2021  
2021DECR000951  X2021002448 24/11/2021 Dec liquidacio_taxa_mercat 2021  
2021DECR000952  X2021002347 24/11/2021 Dec ordre del dia 24112021  
2021DECR000953  X2021002453 25/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000954  X2021001973 25/11/2021 Dec llicència urbanística  

2021DECR000955  X2021002303 25/11/2021 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL221121 

2021DECR000956  X2021002403 25/11/2021 Pagament d'una factura de material per l'escola bressol 

2021DECR000957  X2021002468 25/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 

2021DECR000958  X2021002466 25/11/2021 Contracte menor de lloguer d'equips de so i llum Dia Del Circ 2021 

2021DECR000959  X2021002472 25/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 

2021DECR000960  X2021002469 25/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 

2021DECR000961  X2021002471 25/11/2021 Liquidació taxa per utilització privativa per parades de mercat 2021 
2021DECR000962  X2021002451 25/11/2021 Dec Canvi Titular Nínxol 119a  
2021DECR000963  X2021002221 26/11/2021 Aprovació de les nòmines dels mes de novembre 
2021DECR000964  X2021002484 26/11/2021 Dec atorgar llic ús privatiu equip públic  
2021DECR000965  X2021001463 26/11/2021 Pagament d'una despesa 
2021DECR000966  X2021002223 26/11/2021 Pagament factures dels tècnics 

 

Es Ple es dona per assabentat. 
 

 
 
 

 



 

 

3.1.- Donar compte dels contractes laborals aprovats en caràcter d'urgència durant l'any 2021 
 
Antecedents 

 
El personal interí i el personal laboral no permanent han de ser seleccionats mitjançant convocatòria 
pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència.  

 
D’acord amb el que preveu l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en cas de màxim urgència, el 

nomenament del funcionari o la contractació del personal s’han de publicar al BOP i al DOGC i se 
n’ha de donar coneixement al Ple de la Corporació.  
Durant l’any 2021 l’Ajuntament ha hagut de recórrer al procediment de contractació per màxima 

urgència en diferents ocasions; acords que s’han de sotmetre al coneixement del Ple.  
 
Per altra banda, també procedeix donar compte dels contractes laborals formalitzats a través de la 

borsa de treball per proveir les vacants, que s’han produït durant l’any 2021.  
 
Legislació aplicable 

 
Article 291 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. 

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

 
Primer.- Es dona compte al Ple de la Corporació dels acords presos durant l’any 2021 que tenen per 
objecte la contractació laboral temporal pel procediment de màxima urgència:  
 

 
Data inici Data fi Decret  

Raquel Velazquez Garcia       
Tècnica en control d'animals 

  
  

  22/02/2021 29/04/2021 2021DECR000116 

    Pol Albanell Parcet       
Aux.administratiu Museu J. Aragay 

  

  

  27/02/2021 23/03/2021 2021DECR000214 
  17/05/2021 30/05/2021 2021DECR000362 
  07/08/2021 29/08/2021 2021DECR000607 

    Íngrid Roca López       
(Educadora Escola Bressol) 

  

  

  01/03/2021 21/05/2021 2021DECR000150 

 
 

   Alejandro Llorente Barrio       
(Tècnic d'Administració General) 

  
  

  23/11/2020 24/02/2021 2020DECR000902 

  08/03/2021 31/07/2021 2021DECR000165 

    BRIGADA JOVE 2021 
   Lua Paniagua Rubio       

  01/07/2021 31/07/2021 2021DECR000514 

    Nora Espinar Torres       
  01/07/2021 31/07/2021 2021DECR000514 

    Jana Robles i Martinez       

  01/07/2021 31/07/2021 2021DECR000514 

 

Segon.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el DOGC. 
 
Intervencions: 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta si l’auxiliar administratiu del Museu Aragay 
es va contractar per fer funcions d’administració o només de conserge.  
 

El regidor Sr. Andreu Pujol explica que el Sr. P.A. havia fet practiques administratives en el museu 
mitjançant un conveni formatiu, i arran del seu coneixement sobre el funcionament i el contingut del 
museu es va creure convenient que era la persona més idonia per cobrir els períodes de baixa de la 

treballadora del museu, i així se’l va contractar amb carácter d’urgència.   
Es Ple es dona per assabentat. 
 

4.0.- Donar compte de la informació del tercer trimestre de l'execució del Pressupost al 
MINHAP 



 

 

 
Antecedents 
De conformitat amb l'establert en l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el previst al Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol, referent al càlcul del Període Mitjà de Pagament de les Entitats Locals , s’ha 

de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (d'ara endavant MINHAP), abans de l'últim dia 
del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any.  
 

De conformitat amb l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2105/2012, els tres primers trimestres de cada any, 
les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants QUEDEN EXCLOSES del 
compliment de l'obligació de SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L'EXECUCIÓ 

DELS SEUS PRESSUPOSTOS. Així, les Entitats Locals de població no superior a 5.000 habitants 
SOLAMENT hauran de remetre les actualitzacions del seu Pla de Tresoreria i detall de les operacions 
de deute viu. 

 
Vist l’informe del Secretari Interventor de 29 d’octubre 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. 
 
El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per fer front al COVID-19. 

 
Es dona compte al Ple 
 

Primer.- Informació corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2021: 
 
Calendari i Pressupost de Tresoreria 

 

 

   
    

Prev isiones Trimestre en curso 

PREV. 

TOTAL 

2021 

  

    
  

Prev ision 
Recaudación/Pagos en 

cada mes (3) 

Prev isio
n 

Recaud./

Pagos 
en el 

trimestre 

(4) 

  

Corrien

te 

  

Cerra

dos Total (1) 

Octubr

e 

Nov e

mbre 

Dese

mbre 

Fondos líquidos al inicio del 
periodo  (1) 

No 

inclui

dos 
PMPP 

Inclui

dos 
PMPP   

No 

inclui

dos 

PMP
P 

Inclui

dos 
PMPP   

1.159.7
83,82 

1.259.5
52,68 

999.6
53,64 

763.2
80,16 

1.259.55
2,68   

                          

Cobros presupuestarios     

2.482.1

23,73     

244.7

07,10 

2.726.8

30,83 

387.50

0,00 

388.0

00,00 

387.0

00,00 

1.162.50

0,00 

3.889.3

30,83 

1. Impuestos directos      

864.58

2,79     

102.5

38,72 

967.12

1,51 

200.00

0,00 

206.0

00,00 

200.0

00,00 

606.000,

00 

1.573.1

21,51 

2. Impuestos indirectos      

41.509,

43     

8.272,

00 

49.781,

43 

5.000,0

0 

2.500,

00 

2.500,

00 

10.000,0

0 

59.781,

43 

3. Tasas y  otros ingresos      

316.71

0,84     

67.35

9,40 

384.07

0,24 

65.500,

00 

65.50

0,00 

65.50

0,00 

196.500,

00 

580.57

0,24 

4. Transf erencias corrientes      
707.32

0,78     
34.93
4,64 

742.25
5,42 

90.000,
00 

90.00
0,00 

90.00
0,00 

270.000,
00 

1.012.2
55,42 

5. Ingresos patrimoniales      
32.178,

39     
31.60
2,34 

63.780,
73 

22.000,
00 

22.00
0,00 

25.00
0,00 

69.000,0
0 

132.78
0,73 

6. Enajenación de inv ersiones 

reales      0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

7. Transf erencias de capital      

119.82

1,50     0,00 

119.82

1,50 

5.000,0

0 

2.000,

00 

4.000,

00 

11.000,0

0 

130.82

1,50 

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

9. Pasiv os f inancieros      
400.00

0,00     0,00 
400.00

0,00       0,00 
400.00

0,00 

Cobros no presupuestarios     
1.062.2

07,98       
1.062.2

07,98 
140.00

0,00 
140.0
00,00 

140.0
00,00 

420.000,
00 

1.482.2
07,98 

Cobros realizados pendientes 

de aplicación def initiv a     

59.120,

96       

59.120,

96       0,00 

59.120,

96 

                          

Pagos Presupuestarios     

2.438.4

54,28     

261.0

25,03 

2.699.4

79,31 

637.39

9,04 

614.3

73,48 

898.0

07,05 

2.149.77

9,57 

4.849.2

58,88 
1. Gastos de personal  902.9   902.96 190,2   190,2 903.15 90.000, 90.00 190.0 370.000, 1.273.1



 

 

64,28 4,28 7 7 4,55 00 0,00 00,00 00 54,55 

2. Gastos en bienes corrientes 

y  serv icios  

363.0

97,68 

747.5

75,23 

1.110.6

72,91 

59.26

9,09 

103.4

20,07 

162.6

89,16 

1.273.3

62,07 

270.00

0,00 

270.0

00,00 

250.0

00,00 

790.000,

00 

2.063.3

62,07 

3. Gastos f inancieros  

3.327,

87   

3.327,8

7     0,00 

3.327,8

7 

4.000,0

0 

4.000,

00 

3.800,

00 

11.800,0

0 

15.127,

87 

4. Transf erencias corrientes  

47.98

3,86   

47.983,

86 

6.205

,61   

6.205,

61 

54.189,

47 

35.500,

00 

35.50

0,00 

35.00

0,00 

106.000,

00 

160.18

9,47 

5. Fondo de contingencia y  

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

6. Inv ersiones reales    

230.7

42,22 

230.74

2,22 

17.46

0,00 

74.47

9,99 

91.93

9,99 

322.68

2,21 

200.00

0,00 

200.0

00,00 

400.0

00,00 

800.000,

00 

1.122.6

82,21 

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      

142.76

3,14     0,00 

142.76

3,14 

37.899,

04 

14.87

3,48 

19.20

7,05 

71.979,5

7 

214.74

2,71 

Pagos no presupuestarios     
1.041.0

18,53       
1.041.0

18,53 
150.00

0,00 
150.0
00,00 

150.0
00,00 

450.000,
00 

1.491.0
18,53 

Pagos realizados pendientes 
de aplicación def initiv a     

7.893,0
7       

7.893,0
7       0,00 

7.893,0
7 

                          

Fondos líquidos al final del 

periodo             

1.259.5

52,68 

999.65

3,64 

763.2

80,16 

242.2

73,11 

242.273,

11   

 

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

  
Deute a 
30/09/2021 

oct nov des 

Operacions entitats de crèdit 1.019.330,45 38.249,71 15.224,15 19.557,72 

Operacions tercers pagaments ajornats 38.204,04 1.061,22 1.061,22 2.122,44 

Total 1.057.534,49 39.310,93 16.285,37 21.680,16 

 

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 

 
 

L'actualització de l'informe del nivell del deute viu al final del període actualitzat: 

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

Operacions amb entitats de crèdit 1.019.330,45 

Operacions amb tercers, pagaments ajornats 38.204,04 

Total deute al final del periode 1.057.534,49 

 
Es Ple es dona per assabentat. 

 
5.0.- Aprovació modificació de crèdit núm. 15/2021 mitjançant suplement de crèdit 
 

Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, a la seva Memòria del 19 de novembre de 2021, proposa 
l’amortització anticipada i cancel·lació de préstecs en aquest exercici 2021, per donar compliment a 

allò establert a l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabi litat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, de destinar una part del superàvit a reduir l’endeutament.  
 

Atès que per decret 2021DECR000151 de l’1 de març de 2021 s’aprova la liquidació del pressupost 
2020 amb un romanent de tresoreria per despeses generals ajustat de 1.160.074,02 euros i una 
capacitat de finançament amb un superàvit de 245.498,71 euros, l’import del superàvit que s’haurà de 

destinar a reduir l’endeutament serà la menor entre aquestes magnituds.  
 
La quantitat total que es vol amortitzar anticipadament és de 37.389,71 €, i cancel·laran els següents 

préstecs: 
CAIXABANK 
1. 

- Número contracte: 9620.310-806973-08 



 

 

-Amortització anticipada a 31/12/2021 i cancel·lació préstec :  9.172,83 € 
2. 

- Número contracte: 9620.290-074164-26 

 Amortització anticipada a 31/12/2021 i cancel·lació préstec : 10.969,75 € 
   

BANCO SANTANDER 

- Número contracte: 004933511030000165 
-Amortització anticipada a 31/12/2021 i cancel·lació préstec :  17.247,13 € 

 

Vist que la situació actual de la tresoreria municipal, així com les perspectives a mitjà termini quant al 
compliment de les obligacions derivades de l'execució del pressupost municipal, permeten disposar 
d'una part dels fons per a l'amortització esmentada 

 
Per amortitzar anticipadament, cal suplementar el crèdit de l’aplicació pressupostària 2021 0011 
91300 d’amortització de préstecs, ja que el crèdit consignat és insuficient.  

 
A l’expedient hi consta l’informe de control permanent de secretaria-intervenció. 
 

Fonaments de Dret 
 
Article 170.2 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 

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

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient MC 15/2021 de suplement de crèdit del pressupost de 
despeses, amb el següent detall: 
 

APLICACIÓ DE DESPESES QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació Crèdit inicial Modif. Total consolidat Pro. Eco. 

011 91300 Amortització de préstecs 215.000,00 37.200,00 252.200,00 

      Finançament: 
    Altes en aplicacions d'Ingressos     

  Eco.   IMPORT   

  87000 Romanent per a  desp. grals. 37.200,00   

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

se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 
acord plenari. 
 

Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 
BOP i al tauler d'anuncis. 
 

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

L’Alcalde presenta la proposta. 
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 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) 

6.0.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 16/2021 mitjançant transferència de  crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica 
 

Antecedents 



 

 

L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 24 de novembre de 2021, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 16/2021 de transferència de crèdit entre partides de diferent 
vinculació jurídica, atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i 

no existeix crèdit per atendre-les. 
 
Des de la regidoria d'Hisenda es considera pertinent i necessari abordar una modificació de crèdit per 

donar resposta a les necessitats pressupostàries de les partides del capítol II enquadrades dins de les 
partides iniciades amb 1, les relacionades amb despesa de materials, subministraments i altres, tot 
dins del marc del capítol de Despesa en Béns corrents i serveis del pressupost de despesa.  

 
En total s'estima que es necessitaran uns 15.000 euros per fer front a les necessitats sorgides fins ara 
i en previsió de finalitzar l'exercici pressupostari sense entrebancs no previstos.  

 
Per no desequilibrar el pressupost es proposa minorar partides de dins del capítol II mateix, com per 
exemple les referides a activitats, subministrament elèctric, mobiliari i instal·lacions i maquinària en 

concepte d'administració.  
 
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. 16/2021 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 
consolida
t Pro. Eco. 

165 21000 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES, BRIGADA 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

1532 21000 INFRAESTRUCTURES: PAVIMENTACIO VIES PUBLIQUES 35.000,00 5.000,00 40.000,00 

171 21400 REPAR.I MANTEN.MATERIAL DE TRANSPORT 8.000,00 3.000,00 11.000,00 

132 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS GUARDIA MUNICIPAL 5.000,00 2.000,00 7.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 15.000,00   

       
Finançament: 

    
Baixes en aplicacions de Despeses 

   PARTIDA QUE ES PROPOSA DISMINUIR 

PARTIDA  

Denominació 

Crèdit 
inicial + 
MC Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

338 2260901 ACTIVITATS TERCERA EDAT 13.500,00 -5.000,00 8.500,00 

333 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC 7.101,18 -5.000,00 2.101,18 

920 21500 MOBILIARI 2.000,00 -2.000,00 0,00 

920 21300 
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTIL, 
ADMINISTRACIÓ 

1.000,00 -1.000,00 0,00 

342 2210003 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA PISICINES I PÀDEL 5.623,41 -2.000,00 3.623,41 

TOTAL MODIFICACIÓ -15.000,00   

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 
acord plenari. 

 
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 
BOP i al tauler d'anuncis. 

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



 

 

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta perquè han sobrat 5.000 euros de la 
partida d’energia elèctrica del Centre Cívic; pregunta si la partida estava mal dotada.  

 
L’Alcalde respon que les partides de subministrament d’energia elèctrica de tots els equipaments 
estan jurídicament vinculades en el pressupost entre elles mateixes,  i del conjunt de despesa en 

energia s’estima que quedaran 5.000 euros disponibles, i aquests s’han de treure d’una partida 
concreta i aquesta ha estat la del Centre Cívic, com podia haver estat una altra.  
 

El Sr. Reche manifesta que la partida que es minora de les activitats per la tercera edat es podria 
destinar a activitats pròpies de la partida en comptes de destinar-ho a pavimentacions que són feines 
que es poden deixar per l’any vinent.  

 
L’Alcalde respon que la baixa de crèdit es deu a la despesa dels actes de l’homenatge a la Vellesa 
que no s’han dut a terme.  

 
Votació: Aprovat per majoria absolta 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) 
 

7.0.- Aprovació inicial de l’expedient del Pressupost General 2022 
 
Antecedents 
 

L’Alcalde-President ha format el Pressupost General de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 2022.  
 A l’expedient del pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les 
disposicions necessàries per a una adequada gestió pressupostària, així com la documentació i 

annexes següents:  
- Memòria d’Alcaldia. 
- Plantilla Orgànica i la Relació de llocs de treball de la Corporació.  

- Pla d’inversions,  
- Estat d’endeutament. 
- Càlculs dels beneficis fiscals dels tributs locals.  

- Estat d’execució de l’exercici corrent i últim exercici liquidat, entre d’altre documentació que 
conforma l’expedient.  

 

A l’expedient també hi consta l’informe econòmic-financer del secretari interventor que acredita que 
l’expedient s’ha creat amb la documentació preceptiva, que el pressupost es presenta anivellat sense 
dèficit inicial. 

 
Fonaments de Dret 
 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, 
títol VI, Capítol I, secció 1ª. 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa la Llei reguladora d’hisendes locals.  

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, sobre l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
Ordre HAP/419/2014, 14 març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, 3 desembre que 
aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.  

LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
LO 9/2013, de 21 desembre, de control del deute comercial del sector públic (modifica la LO 2/2012, 
de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera). Nova redacció de l’art. 32 LO 

2/2012 i nova DA 6ª. 
Nova Instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 setembre que aprova el 
Model Normal. (Entrada en vigor 01/01/2015) 

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

 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost General per a l’exercici 2022.  
 



 

 

El pressupost de la corporació resumit per Capítols d’ingressos i despeses és el següent:  
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS Import 

Capítol I Impostos directes 1.705.000,00 

Capítol II Impostos indirectes 65.000,00 

Capítol III Taxes, preus públics i altres ingr. 652.400,00 

Capítol IV Transferències corrents 1.082.375,00 

Capítol V Ingressos patrimonials 153.000,00 

Capítol VII Transferències de capital 275.500,00 

Capítol IX Passius financers 120.000,00 

    4.053.275,00 

   PRESSUPOST DE DESPESES Import 

Capítol I Despeses de personal 1.350.000,00 

Capítol II Desp. Corrents en béns i serveis 1.854.200,00 

Capítol III Despeses financeres 3.500,00 

Capítol IV Transferències corrents 93.910,00 

Capítol V Fons de contingència 20.000,00 

Capítol VI Inversions reals 567.665,00 

Capítol IX Passius financers 164.000,00 

    4.053.275,00 

 
Segon.- Aprovar les bases d’execució del Pressupost General i el pla d’inversions per a l’exercici 
2022 que figuren com a part integrant de l’expedient. 

 
Tercer.- Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de 
l’acord d’aprovació inicial al BOP de Girona i a l’E-tauler, per tal que els interessats puguin examinar-

lo i presentar reclamacions, segons estableix l’article 170.2 del RDL 2/2004 de 5 de març.  
 
En cas de no presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el 

pressupost sense necessitat de posterior acord plenari. En aquest cas, entrarà en vigor en l'exercici al 
qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març. 

 
Quart.- Notificar aquests acords i copia de l’expedient a l’Administració de l’Estat i a la Direcció 
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant les linies fonamentals del pressupost d’ingressos i despeses, 

les inversions i les previsions per l’any 2022.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que en principi veuen positivament i 

amb bons ulls que augmentin la partida dels pressupostos participatius, malgrat que com sempre 
diuen, totes les inversions haurien de ser participades excepte aquelles actuacions que d’entrada són 
coses que ha de fer si o si l’Ajuntament, com són la inversió en voreres o els lavabos de les escoles, 
per exemple, que són inversions que no haurien d’entrar en el concurs dels pressupostos 

participatius.  
 
El regidor Sr. Ferran Palau manifesta que les bases dels pressupostos participatius ja ho dieu, que 

queda exclòs allò que ha de fer l’Ajuntament, en qualsevol cas recorda que les propostes que es 
presenten són avaluades per la part tècnica que acaba de decidir si poden entrar o no, i per tant no és 
pas una decisió de la regidoria.  

 
En relació a la previsió d’ingressos per indemnitzacions de les assegurances, l’Alcalde respon que la 
previsió s’ha extret de les liquidacions anteriors i de l’estat d’execució del pressupost que demostra 

que es produeix regularment aquest ingrés.  
 
El Sr. Reche també pregunta per les despeses de pubillatge que estan previstes en 5.000 euros igual 

que el dia del Circ, i també perquè s’ha reduït la despesa de l’escola de música.  
 



 

 

La regidora Sra. Elisabet Vilamala explica que cada dos anys es fa el canvi de pubilla i hereu i 
enguany tocarà comprar roba i fer els nous vestits a mida, i a més s’han de cobrir la despesa de les 
sortides i la representació que fan la pubilla i l’hereu en els diferents actes que participen.  

 
L’Alcalde respon, en relació a l’escola de música, que només s’ha previst mig any perquè el conveni 
finalitza el juny però la intenció es renovar-lo i per tant, quan s’aprovi la prorroga es dotarà un 

suplement a la partida per acabar de destinar-hi els 5.000 euros anuals que l’Ajuntament es va 
comprometre; però això es farà més endavant.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que “no hi podem votar a favor perquè són 
uns pressupostos continuistes i les inversions les han decidit vostès i nosaltres no podem donar la 
nostra conformitat perquè haguéssim actuat diferents perquè les nostres prioritats són unes altres. No 

hi ha un augment important en ajudes socials,  els serveis estan estancats, hi ha molt poca inversió 
en clavegueram, que reiterem és un tema important pel poble, i no tenen en compte la figura de 
l’agent cívic també tant reclamada per nosaltres. Tampoc hi ha la voluntat de modificar els 

pressupostos participatius, només augmenten la partida en 5.000 euros, i creiem que l’haurien 
d’augmentar substancialment perquè els bredencs poguessin decidir sobre inversions o coses 
verdaderament importants pel poble i així també aconseguiríem més participació. I un altre tema que 

trobem a faltar és el tema de les barreres arquitectòniques. El mes de juny l’associació de veins va 
presentar a l’Ajuntament un document amb 1.333 signatures per tal de millorar els espais i reduir les 
barreres arquitectòniques i no hem vist cap partida concreta respecte això, i evidentment ho trobem a 

faltar perquè aquí el poble ha parlat i és necessari i no s’ha tingut en compte.  
 
En aquest punt l’Alcalde manifesta que és veritat que no hi ha la partida concreta però precisament 

les partides que avui hem modificat, concretament les de manteniment de la via pública i parc i 
jardins, s’han incrementat en 10.000 o 15.000 euros més. Per tant, hi ha la previsió de tenir en 
compte les polítiques de mobilitat, és a dir, està inclòs dins el pressupost en diferents partides però no 
en una sola partida que es digui mobilitat.   Pensant amb el compromís que es va adquirir mitjançant 

Ple amb el compliment de l’accessibilitat i la mobilitat, doncs en aquest sentit les partides són 
superiors a les del 2021.  
 

La regidora Sra. Cortada recorda que els plans de mobilitat aprovats per l’Ajuntament tenien un 
pressupost d’execució de 400.000 o 500.000 euros, i per tant que ens digui que invertim 10.000 o 
15.000 euros en un any, és molt pèssim.  

 
L’Alcalde manifesta que el Pla de mobilitat està fet i parla d’uns 5.000.000 euros d’inversió que s’ha 
de fer, per tant, el nostre compromís és treballar per fer que cada vegada més accessible, i per això 

s’arreglen voreres i també es fan rebaixos i per això s’intentarà en exercicis futurs millorar l’asfaltat 
dels carrers, però si esperen a veure una partida concreta de 400.000 euros ho veig complicat perquè 
evidentment els recursos ordinaris no els disposem. Entenc el que està dient i el compromís ja els 

vàrem expressar i veurà com l’any vinent farem actuacions en aquesta matèria.  Arribem allà on 
arribem i vostès també en són conscients d’això. Per altra banda, l’Alcalde manifesta que el 
pressupost inicial no contempla cap inversió en matèria d’habitatge perquè demà mateix tenim reunió 

amb govern i oposició per explicar allà on estem del Pla Local d’Habitatge, que l’hem d’acabar abans 
d’acabar l’any, i s’explicaran les inversions previstes i després les haurem de tenir en compte i 
s’hauran d’incorporar futurament en el pressupost.  

 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP manifesta que l’augment de les transferènc ies de 
l’Estat als ajuntaments havia d’anar destinada a ajudes socials i al foment de la promoció econòmica i 

no veiem que s’hagi destinat a despesa social ni a ajudes al comerç atès que aquest necessita 
recuperar el pols econòmic que hi havia abans de la pandèmia.  En relació a les inversions previstes 
a Cal Batlle pregunta si es tracta d’una actuació puntual o està planificada, en el sentit que serà una 

primera fase d’un projecte i a què anirà destinat en un futur, atès que s’havia parlat que fos el Casal 
de joves.   En relació a la comissaria de policia pregunta a on es farà.  I finalment demana saber 
quines gestions ha fet l’Ajuntament per activar la rehabilitació de l’Església i quines ajudes està 

gestionant.  
 
L’Alcalde respon que la comissaria de policia es farà a la parcel·la lliure del costat del CAP. 

 
La Sra. Cortada manifesta que si es fa al costat del CAP pot perjudicar la seva futura ampliació, en 
cas que hi hagi necessitat de terrenys.  

 
L’Alcalde respon que aquest tema ja s’ha previst i ja s’ha parlat amb el Departament de Salut i ens 
han assegurat que l’ampliació del CAP està prevista amb un segon pis, atès que els fonaments i 



 

 

l’estructura està projectada per fer un pis superior en cas que en un futur es necessiti.  En relació a 
Cal Batlle manifesta que es tracta de fer una primera fase de consolidació estructural de la teulada i 
les façanes, i més endavant ja es repensarà l’ús que se li pot donar, que bàsicament dependrà del 

pressupost que disposi l’Ajuntament.   En relació a les transferències  de l’Estat, respon que es tracta 
de la participació dels tributs i que aquests necessariament no han d’anar a despesa social, en cap 
cas són ingressos condicionats, l’Ajuntament els pot destinar a les necessitats que més li convingui, 

atès que la regla general és que la totalitat dels ingressos van a pagar la totalitat de les despeses.  No 
passa això per exemple amb els fons europeus del Next Generation, que aquests si van c ondicionats 
a les diferents línees de subvenció que es dissenyen a nivell de Ministeris de Madrid,  i que van 

dirigits bàsicament a la reactivació econòmica, al turisme verd i sostenible.  Per això, i davant la 
complexitat de les diferents línees d’ajuts, a nivell comarcal s’ha creat una figura d’un tècnic que 
depèn del Consell Comarcal de la Selva per tal que assessori als pobles petits en la tramitació de les 

ajudes.  
 
En relació a la actuacions a l’Església, intervé el regidor Sr. Andreu Pujol  explicant que aquest passat 

estiu l’Ajuntament es va reunir amb l’ecònom del Bisbat, Mossèn Giol per tractar aquest tema.  En 
primer lloc recorda que el Departament de Cultura havia compromès una aportació de més d’1 milió 
d’euros a través de la Fundació de la Caixa que anava dirigida a l’interior de l’Església i als edificis del 

claustre i que s’havia de realitzar entre els anys 2016 a 2019, però arran de la fusió de Caixabank 
amb Bankia i la sortida de Catalunya, la Caixa va abandonar aquest programa i ens varem veure de 
cop sense la inversió promesa.  Va ser aquí quan l’Ajuntament va demanar a la Generalitat una 

subvenció exclosa de pública concurrència i ens varen concedir 200.000 euros per consolidar els 
edificis del claustre, inversió que ja hem fet enguany.  S’ha fet la consolidació estructural però falta 
arranjar els edificis per dins.  La voluntat és poder rehabilitar tot el patrimoni del nucli antic però ens 

hem trobat que està declarat com a conjunt d’interès nacional però no monument, i la majoria de 
subvencions van dirigides a actuar sobre monuments i no sobre conjunts.  Per això hem demanat a 
Cultura que declari l’Església, el campanar i el Claustre com a monument d’interès nacional i així es 
podran beneficiar de majors ajuts. A la reunió amb el Bisbat  es va tractar aquests temes i es va 

demanar una major implicació econòmica del Bisbat atès que la primera fase va ser finançada 
integrament per Cultura i per l’Ajuntament. El Bisbat es va comprometre a encarregar un estudi a un 
arquitecte per tal de projectar les actuacions que s’han de fer en una segona fase, i també per buscar 

el finançament extern. En aquests moments estem en fase de treballar amb l’arquitecte i pròximament 
disposarem del projecte.  
 

El Sr. Marín manifesta que va tot molt lent però agraeix que es vagin fent coses i passos per anar 
rehabilitant tot el patrimoni.  
 

El Sr. Pujol manifesta que hi ha una feina ingent però pot dir que s’han fet moltes actuacions en poc 
temps, malgrat que hi havia moltes coses a fer.  
 

El Sr. Marín manifesta que encarregar un projecte s’havia d’haver fet molt abans, al principi, i no 
esperar set anys.  
 

El Sr. Pujol manifesta que no s’havia fet perquè hi havia el projecte de la inversió de la Caixa i per tant 
l’Ajuntament confiava i tenia l’expectativa que es faria.  
 

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 en contra (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 

Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
8.0.- Aprovació inicial de la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de Breda per a l’any 

2022 
 
Antecedents 

 
L’Alcalde ha format l’expedient dels pressupostos de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 2022, que 
conté la documentació i annexos previstos a l’article 168.1. 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, entre els quals hi 
consta un annex de personal amb la plantilla orgànica del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament.  

 
El secretari-interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable sobre la proposta de plantilla 
orgànica per a l’any 2022.  



 

 

 
La plantilla de personal de les entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada de tots els 
llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual i s'aprovarà 

anualment, en ocasió de l'aprovació del pressupost.  
 
La plantilla detalla els cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en les que 

s’integren els funcionaris segons els nivells de titulació (subgrups A-1, A-2, C-1, C-2 i agrupacions 
professionals) establerts per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 

També detalla la resta de llocs de treball que hagin de ser ocupats per personal laboral, indicant la 
denominació i el número de places, el número de les que estiguessin vacants i el grup al qual 
pertanyen, d’acord amb la titulació exigida pel seu ingrés.  

 
En els pressupostos de despeses per a l’any 2022 hi consten la totalitat de les consignacions 
pressupostàries suficients per fer front a les retribucions salarials del personal al servei de 

l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 18.1.c del RD 500/90 
 
En data 22 de novembre de 2021 la proposta ha estat informada per la Comissió de Política Municipal 

de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 

 
Articles 22.2.i), 89, i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
 

Article 283 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 74, 75, 76 i 77 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.  

 
Article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals 

 
Per tot l'anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.- Aprovar la plantilla orgànica de la Corporació per a l’any 2022, que compren tot el personal 
al servei de l’Ajuntament de Breda que disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec del 
pressupost de l’exercici 2022. 

 
La plantilla és la següent:  
 

Places 
Núm. 
Places 

Grup/ 
subgrup 

C.D. Vacants i observacions 

A) PERSONAL FUNCIONARI         

1. Funcionaris d’habilitació de caràcter nac.         

1.1 Secretaria-Intervenció 

1 A1 26 

Proveïda interinament. 

Reserva de plaça M.P.V 

2. Escala d’Administració General         

2.1 Tècnic/a d’Administració general 
1 A1 22 

Vacant.  
Reserva de plaça M.L.R  

2.2 Administratius 5 C1 16 1 vacant 

3. Escala d’Administració Especial         

3.1 Tècnic/a d’Administració especial 1 A1 22   

3.2 Tècnic/a Urbanisme – Arquitecte 
Tècnic 1 A2 22 

 

3.3 Tècnic/a d’Arxiu i biblioteca 1 A2 18  

3.4 Agent de la policia local (cap de servei)  1  C2  14    

3.5.Agent de la policia local 4 C2 12 1 vacant 

3.6. Auxiliars de policia local - Guàrdia 
Mun.  3 AP 11 

a extingir 

B) PERSONAL LABORAL         

1. Unitat Operatiu de manteniment         

1.1 Operari de neteja viària  3 AP 10 3 vacants 



 

 

1.2 Operari de serveis de jardineria 2 AP 10 1 vacant 

1.3 Operari de serveis de manteniment 3 AP 10 3 vacants 

2. Escola bressol          

2.1 Directora Escola Bressol 1 A2 22   

2.2 Educadores Escola Bressol 3 C1 16   

2.3 Educadores Escola Bressol 2 C2 16 2 vacants 

2.4 Auxiliar de l’ Escola Bressol 2 C2 12 1 vacant 

3. Museu i promoció turística 

   

 

3.1. Director de Museu Aragay 1 A1 22  

3.2. Auxiliar de museu 1 C2  14 1 vacant 

33. Auxiliar Administratiu/v a El Forns 1 C2 14 1 vacant 

4. Vigilància i neteja instal·lacions  
   

 

4.1 Conserge Escola 1 AP 10  

4.2 Conserge Poliesportiu 1 AP 10 1 vacant 

4.3 Netejadora del Camp de Futbol 1 AP 10 1 vacant 

5. Personal estructural fix discontinu         

5.1. Recepcionista - personal piscina 4 C2 14  

TOTAL 44       

 
Les principals modificacions respecte la relació de llocs de treball de l’any anterior:  
- Al llocs de treball de Tècnic/a d’Arxiu i biblioteca se li reconeix un complement de destí 18 d’acord 

amb allò que estableix l’Acord Comú que regula la condició dels funcionaris i la RLLT, i al lloc de 
treball de tècnic Urbanisme – Arquitecte Tècnic li reconeix un complement de destí 22 per 
consolidació de grau.  

 
- S’amortitzen la plaça de cap de la Guardia Municipal atès que les funcions de cap del servei de 
policia les passa a realitzar un agent de la policia amb caràcter provisional en tant no es proveeixi el 
lloc de treball de caporal de la policia. I també s’amortitzen 4 places d’agent de Guardia municipal, 

passant a crear les corresponents places d’agent de policia.  
 
- El personal que sigui contractat en el marc de les convocatòries del SOC de Formació i Treball o 

altres contractacions temporals que puguin ser finançades a càrrec de subvencions públiques, estarà 
vinculat a programes temporals que estaran condicionades a l’efectiva disponibilitat pressupos taria.  
 

Segon.- Exposar al públic l’expedient d’aprovació de la plantilla orgànica per l’exercici 2022 durant el 
termini de vint dies hàbils, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la seu 
electrònica de l’Ajuntament, per tal que qui es consideri interessat pugui fer-hi les reclamacions, 

al·legacions i/o suggeriments que cregui pertinents. 
 
Tercer.- Atorgar un tràmit d’audiència als representant sindicals i als empleats públics de forma 

simultània al tràmit d’informació pública.  
 
Quart.- Considerar aquests acords com a definitius si no es produeixen al·legacions ni reclamacions 

durant el termini d'exposició pública i considerar que entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, 
quan s'hagi complert el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 

Cinquè.- Notificar aquests acords a la Delegació del Govern de l’Estat a Girona, a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 

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) 
 
9.0.- Aprovació inicial de la Relació del Llocs de Treball  

 
Antecedents 
 



 

 

L’empresa consultora D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A ha presentat l’estudi complert 
d’elaboració de la relació de llocs de treball (RLLT) de l’Ajuntament de Breda d’acord amb l’encàrrec 
realitzat.  

 
Aquest estudi es composa, entre d’altres documents, d’una proposta d’organigrama de l’organització 
de l’Ajuntament, d’una valoració tècnica de cada lloc de treball, vint-i-nou fitxes, una per cada lloc de 

treball, i una proposta retributiva per cada un dels llocs.  
 
La RLLT incorpora tots els llocs actualment proveïts per personal, ja sigui funcionari o laboral, així 

com determinats llocs de treball que avui no estan ocupats però es preveu proveir-los a mitjà termini 
per acabar d’implementar l’organització municipal.  
 

En aquest casos, els llocs de treball han estat valorats i se’ls ha assignat un retribució però no 
s’incorporen a la plantilla de personal atès que a curt termini no generen un compromís de despesa 
pressupostaria. Quan s’hagin de proveir s’haurà de dotar el crèdit necessari mitjançant la 

corresponent modificació del pressupost.  
 
En el procés d’elaboració de la valoració tècnica de cada lloc de treball hi ha participat un comitè de 

valoració, format per l’Alcalde i representants dels empleats i treballadors municipals.  
 
La valoració de cada lloc de treball incorpora diferents criteris tècnics (coneixement, esforç 

intel·lectual, responsabilitat orgànica, responsabilitat especial, condicions psicosocials, condicions 
físiques, incompatibilitat) que atorguen una puntuació total que determina l’assignació de la concreta 
retribució del lloc de treball.  

 
La valoració dels llocs de treball ha posat de manifest que la majoria de llocs de treball estan 
retribuïts per sota de la retribució que objectivament els hi pertocaria percebre d’acord amb l’anàlisi 
tècnic del lloc de treball. En sentit contrari, s’ha detectat que set llocs de treball disposen d’una 

retribució anual per sobre la proposta de retribució que l’estudi atorga al lloc de treball; en aquests 
casos es proposa establir un complement personal transitori (CPT) per l’import de l’excés. Aquest 
complement adpersonam no està sotmès als futurs increments salarials  que s’hagin de reconèixer 

als empleats públics i té caràcter d’absorbible.  
 
La proposta de la RLLT i la seva valoració tècnica ha estat sotmesa a l’aprovació de l’assemblea de 

treballadors i empleats públics i en el marc de la Mesa de negociació col·lect iva s’ha arribat a un 
acord d’actualitzar els salaris en el termini màxim de tres anys (2022, 2023 i 2024) aplicant els 
percentatges d’actualització del 50% l’any 2022 i el 25% l’any 2023 i 2024, amb l’excepció dels 

empleats que el dia 1 de gener de 2022 s iguin majors de 60 anys, atès que en aquest cas se’ls 
reconeixerà el 100% de regularització salarial dins l’any 2022.  
 

Consta a l’expedient un informe de secretaria intervenció pel qual es fa constar que l’article 74 de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic estableix que les administracions públiques han d’estructurar la 
seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars 

que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació profes sional, els 
cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries. Aquests instruments són públics. 

 
La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen 
a una entitat local, inclourà tots els existents en l'organització, ja siguin funcionaris com a personal 

eventual i laboral. 
 
La RLLT han d'assignar les funcions, facultats i tasques a realitzar pel personal que ocupi els llocs 

respectius, determinant, en el cas dels funcionaris, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a la 
qual ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc. 
 

El lloc de treball constituirà la unitat operativa mínima identificada objectivament en una estructura 
administrativa. 
 

Per a cada lloc de treball, s’ha d’indicar com a mínim:  
a) El nom del lloc de treball i el seu marc orgànic. 
b) Les característiques essencials del lloc de treball, incloses, si escau, les funcions específiques 

assignades. 
c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. 



 

 

d) El complement de destí que se li assigna i el seu nivell orgànic, així com, si escau, el 
complement específic corresponent. 

e) La forma de provisió del lloc. 

 
L'elaboració de la RLLT s’ha d'ajustar a criteris de racionalitat, economia i eficiència.  
 

Per a la seva justificació, s'han d'incorporar a aquestes relacions els següents documents:  
a) L'estudi que justifiqui l'estructura administrativa o el seu organigrama funcional.  
b) La definició de cada lloc de treball que atenent en tot cas, als cri teris de qualificació, 

especialització, responsabilitat, comandament, esforç, dificultat, dedicació, incompatibilitat, 
perillositat i penúries. 

 

La definició de llocs requerirà l'anàlisi i descripció prèvia de cada lloc i la seva classificació posterior, a  
l'efecte de determinar, en el cas de llocs reservats per a funcionaris de carrera, un dels trenta nivells 
quantificant el complement de lloc assignat i, si escau, el complement específic.  

 
Vist que l’informe conclou considerant que l'expedient ha seguit la tramitació establerta per la 
legislació aplicable i vist l’informe de fiscalització prèvia que consta a l’expedient, emès pel secretari -

interventor.  
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 31 i següents, 69 i 74 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat 
per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

 
L'article 22.2.i) i 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de 

Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.  
 
Els articles 25 a 32 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat per Decret 

214/1990, de 30 de juliol. 
 
L'article 52.2.j) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els articles 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un 

Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a Catalunya en Matèria de Funció 
Pública. 
 

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

Primer.- Aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Breda, amb els informes 
i documents que consten en l'expedient.  
 

Lloc de treball 

Codi 

fitxa 

Reserva 

de lloc Provisió 

Dot.  

Ef. GC CD 

CE anual 

2022-24 

Secretari/ària-intervenció 1 FHCN C 1 A1 26 22.226,26 

Tècnic/a d'administració general 2 F O / C-O  1 A1 22 7.451,64 

Tècnic/a d'arxiu i biblioteca 3 F O / C-O  1 A2 18 7.264,14 

Administratiu/va (Serveis econòmics-comptabilitat) 4 F C-O  1 C1 16 8.342,94 

Administratiu/va (Serveis econòmics-tresoreria) 5 F C-O 1 C1 16 8.342,94 

Tècnic/a de serveis econòmics 6 F O / C-O  1 A2 22 7.251,20 

Administratiu/va OAC 7 F C-O 1 C1 16 8.342,94 

Tècnic/a d'administració especial 8 F O / C-O  1 A1 22 7.257,14 

Tresorer/a 9 FHCN C 1 A1 24   

Conserge poliesportiu 10 L C 1 AP 10 6.600,28 

Recepcionista piscina 11 L C 4 C2 11 6.657,14 

Operari/ària neteja instal·lacions esportives 12 L C 1 AP 10 7.378,28 

Director/a museu 13 L C-O / C 1 A1 22 3.172,64 

Auxiliar de museu 14 L C 1 C2 14 5.429,16 



 

 

 

Segon.- Els efectes retributius que implica la RLLT serà exigibles a partir de l’any 2022 i següents. En 
aquest sentit s’autoritza de forma anticipada i es disposa la despesa derivada de les retr ibucions dels 
empleats públics que s’estableix en el document de política retributiva, a càrrec de les aplicacions 

pressupostàries específiques establertes en el capítol I de despeses previstes a la proposta de 
pressupost per a l’exercici 2022.  
 

Tercer. Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província i a l’Etauler per un termini de 20 dies hàbils, i simultàniament realitzar un tràmit d’audiència 
a tots els empleats públics i interessats, per tal que dins l’esmentat termini presentin les al·legacions i 

reclamacions que considerin oportunes. En el cas que no es presentin al·legacions l’expedient 
d’aprovació de la RLLT quedarà definitivament aprovat procedint a publicar íntegrament la citada 
relació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el 

portal de transparència de l’Ajuntament de Breda i a remetre una còpia d'aquesta a l'Administració de 
l'Estat i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma en el termini de trenta dies.  
 

En cas que es presentin al·legacions o reclamacions es resoldran de forma motivada pel Ple de la 
corporació previ informe de la comissió de valoració formada per representants municipals i 
representants dels empleats públics.  

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que l’estudi de la relació de llocs de treball era una 

reivindicació historia, a més que per llei s’havia de fer, i finalment s’ha conclòs arribant amb un pacte i 
uns acords amb els representants dels treballadors, a través de la Mesa de negociació.  S’ha arribat a 
una acord en la forma de retribuir els increments salarials que comportarà el reconeixement de la 

valoració de cada un dels llocs de treball.  Conclou dient que es tracta d’una aprovac ió inicial que es 
sotmet a informació pública i audiència dels empleats que durant aquest tràmit podrán presentar les 
al·legacions i reclamacions que considerin oportunes.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta quants diners per l’Ajuntament suposo 
l’increment total.  
 

L’Alcalde respon que aproximadament 77.000 euros més cost de la seguretat social, total uns 
105.000 euro.  
 

La Sra. Cortada pregunta pels set treballadors que tenen un complement transitori, si són del mateix 
ram i si tindran el seu sou congelat. 
 

L’Alcalde manifesta que el complement és transitori i per tant absorbible amb els increments anuals 
d’acord amb el model que s’utilitza normalment en aquests casos.   
 

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) 
 
 

Auxiliar administratiu/va de turisme i cultura 15 F C-O 1 C1 16 8.342,94 

Tècnic/a serveis territorials 16 F O / C-O  1 A2 18 9.403,64 

Administratiu/va (Serveis territorials) 17 F C-O  1 C1 16 8.342,94 

Director/a escola bressol 18 L C-O  1 A2 22 8.807,20 

Educador/a escola bressol 19 L C-O / C 6 C1 16 6.397,94 

Monitor/a escola bressol 20 L C 2 C2 12 6.896,24 

Conserge escoles 21 L C 1 AP 10 6.794,78 

Responsable de brigada 22 L C-O / C 1 C2 12 10.980,74 

Operari/ària serveis (Jardineria) 23 L C 2 AP 10 8.545,28 

Operari/ària serveis (Neteja viaria) 24 L C 2 AP 10 7.378,28 

Operari/ària serveis (Manteniment) 25 L C 3 AP 10 8.545,28 

Netejador/a (Mercat)   L C 1 AP 10 8.243,37 

Caporal/a i Cap de la policia local 26 F C-O 1 A2 16 12.230,96 

Agent de policia 27 F C-O  7 C2 12 10.871,44 

Guàrdia municipal 28 F C-O 3 AP 11 11.702,58 

Administratiu (servei a les persones) 29 F/L C-O / C 1 C2 14 6.790,66 



 

 

10.0.- Aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva per la implantació 
de la taxa justa en matèria de recollida i tractament de residus 
 

Antecedents de fet 
 
L’Ajuntament de Breda, en sessió sessió plenària de data 18 de febrer de 2011 va acordar la 

delegació de la competència de la gestió integral dels residus municipals al Consell Comarcal de la 
Selva. El Consell Comarcal de la Selva, per Comissió Permanent del Ple de data 3 de maig de 2011, 
va acordar acceptar la delegació de competències. 

 
L’Ajuntament de Breda, el 26 de novembre de 2017, va implantar el servei de recollida porta a porta a 
tot el municipi, incoporant sistemes de identificació de l’usuari que permeten el seguiment i control de 

la participació en els serveis per part de la ciutadania i dels comerços del poble. 
 
L’Ajuntament de Breda te la voluntat de donar continuïtat a la millora de la gestió dels residus al 

municipi amb la implantació del model de pagament per generació i per participació segons el model 
d’ordenança comarcal amb la finalitat d’aplicar una taxa més justa en el rebut d’escombraries, què es 
gradui en funció dels residus que genera cada usuari i de la gestió que fa dels mateixos. Aquest 

projecte, alhora, pretén incrementar els resultats de recollida selectiva. 
 
En base a les competències derivades de la gestió integral, entre d’altres, el Consell Comarcal pren la 

responsabilitat de gestionar les campanyes de comunicació municipals i donar suport tècnic en els 
canvis dels serveis de recollida. 
 

En aquest sentit, i donada les necessitats derivades de la implantació de l’ordenança fiscal per a 
l’aplicació d’una taxa justa, el Consell Comarcal amb data 10 de novembre de 2021 ha presentat la 
“Memòria valorada de la campanya informativa i de repartiment de materials / Implantació de la 
l’ordenança comarcal per a l’aplicació de la taxa justa/ Breda / novembre 2021”.  

 
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat les bases reguladores i ha obert la 
convocatòria de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus 

municipals (ACC/2083/2021, de 2 de juliol de 2021), que estableixen com a beneficiari l’ens local que 
tingui la competència en el moment de la sol·licitud. 
 

Consta a l’expedient un informe de control intern de fiscalitzac ió de la despesa i el control financer de 
secretari-interventor.  
 

D’acord amb el que disposa 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, la transferència de funcions a 
altres administracions públiques requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 

membres de la corporació. 
 
Fonaments de dret  

 
Article 26.1.a) i 26.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local  
 

L’article 85 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, estableix que correspon a la comarca realitzar i assumir les 
competències municipals en els termes establerts per la llei d’organització comarcal de Catalunya.  

 
L’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la comarca exercir les competències 

que li deleguin els municipis.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple els següents acords:  

 
Primer.- Aprovar la memòria valorada de la implantació de l’Ordenança de la taxa justa de recollida i 
tractament de residus municipals, que inclou la realització de campanyes informatives i el repartiment 

de material, que té un cost total de 56.664,51 euros.  
 
Segon.- Aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva per la implementació 

de les accions i actuacions previstes a la memòria valorada.  
 



 

 

Tercer.- Delegar al Consell Comarcal de la Selva, com a ens competent de la gestió dels residus 
municipals, la sol·licitud de subvenció per a la implantació de la taxa justa a presentar a la 
convocatòria d’ajuts per al foment de la recollida selectiva, publicada a la Resolució ACC/2083//2021, 

de 2 de juliol, de l’Agència de Residus de Catalunya.  
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa anticipada, estimada en 56.664,51 euros,  a càrrec de 

l’aplicació 16264000 que consta a l’esborrany de pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2022. Es 
condiciona la despesa a l’efectiva consignació pressupostaria i a l’efectiu reconeixement de l’ ingrés 
afectat.  

 
Cinquè.- Incloure en els pressupostos 2022 la dotació econòmica suficient per fer front a la despesa 
generada per la campanya de comunicació i compra de materials per a la implantació de la Taxa 

Justa i que, pendent de la liquidació definitiva segons costos efectius, s‘estima en:  
 

Anualitat  Concepte 
Import encàrrec 

(euros IVA inclòs) 

2022 
Edicions i Educadors  23.347,35 

Contenidors 33.317,16 

 Total  56.664,51 
 
Sisè.- Fer públic els presents acords a l’E-tauler de la corporació.  

 
Setè.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Selva. 
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta. 
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que en el seu moment ja va votar en 

contra de la taxa perquè no és justa i no estem preparats per aplicar-la i en conseqüència i 
coherència amb aquesta posició hi votarem en contra.  
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que també rebutja la taxa tal com està i 
per tant també hi vota en contra.  
 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que valorem l’esforç però creiem que la 
forma no és l’adequada.   
 

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

Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
11.0.- Aprovar l'addenda d'adhesió al conveni de col·laboració per al manteniment de l'Oficina 

d'habitatge del Baix Montseny, compartida entre els ajuntaments d'Arbúcies. Llinars del vallè s, 
Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera  
 

Antecedents 
 
S’ha formalitzat el conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina d’Habitatge del Baix 

Montseny, compartida entre els ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria 
de Palautordera amb l’objectiu que l’oficina sigui un instrument de suport als municipis del Baix 
Montseny 2020-2023, per a millorar l’eficiència en la prestació del servei d’habitatge a nivell 

supramunicipal d’acord amb els principis de col·laboració i cooperació administrativa. 
 
La clàusula desena de l’esmentat del conveni preveu la possibilitat d’ampliar l’àmbit territorial per 

adhesió d’altres municipis del Baix Montseny, requerint l’aprovació i signatura de l’addenda de 
conveni d’adhesió a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, per part del nou municipi que es vol 
adherir. 

 
Consta a l’expedient un informe de control financer de secretaria-intervenció amb conformitat i 
observacions, i en el qual es fa constar que l’acord requereix la majoria absoluta dels membres del 

Ple de conformitat amb el que preveu l’article 114.3.e) del TRLMRLC.  
 
Legislació aplicable 



 

 

 
Article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 
Article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.   
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

 
Article 114.3.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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 l’addenda d’Adhesió de l’Ajuntament de Breda al conveni de col·laboració per al 
manteniment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, compartida entre els ajuntaments 

d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, en els termes en què figura 
en l’expedient amb la redacció que a continuació es recull:  
 

“Addenda d’Adhesió de l’Ajuntament de Breda al conveni de col·laboració per al manteniment 
de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, compartida entre els ajuntaments d’Arbúcies, 
Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera 

 
R E U N I T S 
  

D’una part, el senyor Raül Garcia Ramírez, alcalde president de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
D’altra part, el senyor Dídac Manresa Molins, alcalde president de l’Ajuntament de Breda.  
 

Intervenen en nom i representació dels ajuntaments respectius, d’acord amb les atribucions que els 
confereixen els articles 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
53.1u) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar la present addenda 

d’adhesió al conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny 
 
MANIFESTEN  

 
S’ha formalitzat el conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina d’Habitat ge del Baix 
Montseny 2020-2023, compartida entre els ajuntament d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i 

Santa Maria de Palautordera.  
 
La clàusula desena de l'esmentat conveni preveu la possibilitat d'ampliar l’àmbit territorial per adhesió 

d'altres municipis del Baix Montseny, requerint l'aprovació i signatura de I'addenda de conveni 
d'adhesió a I'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny, per part del nou municipi que es vol adherir.  
 

L'Ajuntament de Breda ha acordat adherir-se per acord XXX  
 
ACORDEN  

 
1. L'adhesió de I'Ajuntament de Breda al conveni de col·laboració per al manteniment de I'Oficina 
d’Habitatge del Baix Montseny, compartida entre els ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant 

Celoni i Santa Maria de Palautordera, en ordre a oferir als ciutadans/es els serveis d'informació i 
assessorament general sobre habitatge, assessorament i gestió en matèria de borsa d'habitatges de 
lloguer social, tramitació de les prestacions per al pagament del lloguer, a la rehabilitació d'habitatges 

i edificis, al control de I'habitabilitat i al servei d’intermediació en deutes de l’habitatge.  
 
2. L'ajuntament adherit facilitarà a l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny espais informatius per a 

desenvolupar el servei.  
 
3. L'Ajuntament de Sant Celoni és I'ens designat per rebre les subvencions i els ingressos de les 

ajudes públiques destinades a I'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny. En el cas que això no sigui 
possible, els ajuntaments notificaran a I'Ajuntament de Sant Celoni l’ ingrés íntegre rebut en un termini 
màxim de 15 dies des de la seva recepció i s’inclourà a la liquidació.  



 

 

 
4. L’ajuntament adherit només es farà càrrec del cost de cada desplaçament que generi la prestació 
d’un servei en el seu municipi, en base al barem següent:  

 

Municipi € 

Breda 13,67.- €  

... 
5. La vigència de la present addenda serà la mateixa que el conveni original. Serà prorrogable en els 
mateixos termes que la clàusula tretzena del referit conveni de col·laboració.  

 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest addenda d’adhesió al conveni de col·laboració 
per al manteniment de I'Oficina d'habitatge del Baix Montseny, compartida entre els ajuntaments 

d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera.” 
 
Segon.- L’Ajuntament adherit només es farà càrrec del cost de cada desplaçament que generi la 

prestació d’un servei en el seu municipi, en base de l’acord 4 de l’addenda d’adhesió al conveni, per 
un import de 13,67€. 
 

Tercer.- La vigència de la present addenda serà la mateixa que el conveni original. Serà prorrogable 
amb els mateixos termes que el pacte tretzè del referit conveni de col·laboració. 
 

Quart.- Notificar els presents acords a l’ajuntament de Sant Celoni juntament amb l’addenda 
d’Adhesió de l’Ajuntament de Breda al conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina 
d’Habitatge del Baix Montseny, compartida entre els ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant 

Celoni i Santa Maria de Palautordera, degudament signada. 
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que el conveni preveu un import simbòlic de 13 euros que 

pagarà l’Ajuntament cada vegada que es faci un servei a Breda.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, pregunta si hi ha dades d’utilització de l’oficina.  

 
L’Alcalde respon que s’estan tramitant aproximadament trenta ajudes de lloguer, i desconeix que 
s’hagi utilitzat per altres serveis atès que fins ara no s’ha pagat cap import, en tot cas la gent es 

desplaça a l’oficina de Sant Celoni.   
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 

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

 
12.0.- Aprovar la moció en defensa del territori i rebuig al projecte d'una indústria extractiva al 
municipi d'Osor 

 
Es proposa al Ple l’aprovació de la següent moció:  
 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL TERRITORI I REBUIG AL PROJECTE D’UNA INDÚSTRIA 
EXTRACTIVA AL MUNICIPI D’OSOR 
 

Antecedents 
L’explotació dels recursos naturals basada en el productivisme i el creixement infinit,  on es prioritzen els 
beneficis individuals davant dels col·lectius, ens han portat a l’actual crisi socioambiental. Els tocs 

d’alerta pel que fa al creixement econòmic  il·limitat se succeeixen des de fa més de cinc dècades, sense 
que els governs hagin pres decisions polítiques contundents per revertir la situació. 
 

L’informe Meadows (1972) del Club de Roma, predeia que el creixement econòmic no podia continuar 
indefinidament a causa de la disponibilitat limitada dels recursos naturals. Dècades després, però, la 
comunitat internacional no només ha estat incapaç d’establir objectius i mecanismes vinculants de 

reducció de les emissions, sinó que no ha canviat el model de desenvolupament basat en un creixement 
il·limitat a expenses de la natura. Es tracta d’un model esgotat amb greus conseqüències  sobre la 
salut de les persones i els ecosistemes del nostre entorn més proper. 



 

 

L’emergència climàtica i la forma de vida basada en l’explotació sense límit de la natura ha d’arribar a 
la seva fi. Perquè la crisi econòmica actual també és social i  ambiental i es pateix de forma desigual 
segons la classe, el gènere o l’origen. 

El municipi d’Osor i per extensió les Guilleries no queden al marge d’aquest model, i  són moltes les 
agressions que al llarg dels anys ha patit aquest territori a través de diferents infraestructures com el 
pantà de Susqueda, la línia de Molt Alta Tensió o l’activitat derivada de les indústries extractives. 

És en aquest context, que davant la presentació d’un Pla Especial Urbanístic per desenvolupar 
activitat extractiva a cel obert al municipi d’Osor, considerem que la implantació d’aquest tipus 
d’activitats durant dècades suposarà una nova agressió al territori sense cap tipus de contribució al 

desenvolupament sostenible d’aquest. 
 
Al contrari, projectes d’aquest tipus suposen greus conseqüències a curt i llarg termini sobre:  

- El medi ambient, afectant directament sobre la fauna i flora del territori de les Guilleries, 
modificant habitats, eliminant espècies de flora, obligant als desplaçaments d’animals i 
contribuint al deteriorament de la riera que ja va patir amb una altra explotació minera i que 

encara arrosseguem. 
 

- El paisatge, amb una greu agressió que mai es podrà restituir, doncs allò que l’humà 

destrossa mai pot tornar a ser igual de com era. 
 

- Els veïns i les veïnes, afectant directament en el seu quotidià degut a l’augment de la 

perillositat que suposarà a nivell de mobilitat per la presència de camions de gran tonatge, 
l’increment de soroll i generació de pols derivat de la pròpia activitat que tindrà un impacte 
directe sobre les persones i activitats del nucli de les mines d’Osor.  

 
- El desenvolupament local, doncs és un model contrari a un desenvolupament basat en el 

turisme sostenible consumidor de patrimoni natural i cultural, doncs aquesta activitat afectarà 
directament a aquest model, a cases i allotjaments rurals, empreses d’activitats a la natura, 

comerços, visitants... 
 

- El despoblament que pot provocar, amb els riscos que això suposaria per a un micro-poble 

com a Osor per a la seva supervivència. 
 

- Les poblacions dels municipis limítrofes i els visitants amb afectacions derivades a l’augment 

del trànsit de camions per aquestes poblacions, perillositat de la carretera per a la pràctica 
d’esports com el ciclisme, pèrdua d’atractius que generin visitants...  

 

Per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple els següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Mostrar el rebuig i total oposició a la instal·lació d’una activitat extractiva al municipi d’Osor 

per les greus conseqüències que tindrà a nivell mediambiental, paisatgístic social i econòmic durant 
dècades, hipotecant el futur del territori tant a nivell del medi ambient com de les persones que hi 
viuen. 

 
SEGON.- Instar al Consell Comarcal de la Selva a mostrar el seu rebuig a la instal·lació d’una activitat 
extractiva al municipi d’Osor per tots els motius exposats anteriorment.  

 
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè faci un gir en les actuals polítiques 
que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu i apostin per posar de forma real els 

interessos comuns al centre, assumint que ja estem immersos en situació d’emergència climàtic a i 
actuant, així, en conseqüència i no basant-se en una Llei com la de Mines de l’any 1975.  
 

QUART.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal de la Selva, a les conselleries afectades de 
la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Girona i a la resta de municipis de la comarca de la 
Selva. 

 
CINQUÈ.- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on es tingui en 
compte informació sobre la petjada climàtica dels projectes, sobre les alternatives possibles a l’entorn 

proper al municipi amb la població i implicant a diferents actors per conscienciar de la importància de 
canvi de model que sigui capaç de defensar el medi ambient i els interessos de la gent del territori i en 
aquest cas del món rural. 

 
Intervencions: 



 

 

L’Alcalde presenta la proposta explicant que no li agrada anomenar-la moció sinó més aviat es tracta 
d’una proposta de resolució. Explica que en una reunió amb l’Alcalde d’Osor aquest va explicar els 
greuges que comportaria pel seu municipi; bàsicament greus conseqüències pel medi ambient, pel 

paisatge, perill pel trànsit de camions i per anar en contra del desenvolupament local.  Vist que Osor 
considera aquests greuges i demana el suport institucional dels municipis de la comarca, l’Ajuntament 
de Breda es va comprometre a portar a ple aquesta proposta de resolució.  

 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 
Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 

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

13.0.- Ratificar l'acord del Consell de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny 
d'incorporació dels municipis de Sant Pere de Vilamajor i de Cànoves i Samalús com a nous 
membres de la comunitat 

 
Antecedents 
 

Des de l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha sol·licitat la ratificació dels acords del Consell de la 
Comunitat de Municipis del Baix Montseny pels que s’adopta la incorporació dels municipis de Sant 
Pere de Vilamajor i Cànoves i Samalús a la Comunitat de Municipis del Baix Montseny en els termes 

següents: 
 
1. El dia 29 de març de 2019, a Sant Celoni, es va signar la Declaració dels Municipis Integrants del 

Baix Montseny, per part dels seus alcaldes i alcaldesses, que recull el següent:  
1. Ens comprometem a formalitzar el decret d’alcaldia corresponent per constituir de forma 

inicial la Comunitat de Municipis del Baix Montseny abans del 26 de maig de 2019.  
2. Un cop resolt el decret d’alcaldia per part dels municipis que integren la Comunitat, l’alcalde o 

alcaldessa amb el nombre d’habitants més elevat l’haurà de sotmetre a informació pública 
durant vint dies hàbils. Els alcaldes o alcaldesses de la resta de municipis ordenaran la 
inserció de l’esmentat decret d’alcaldia en els seus taulers d’edictes municipals.  

3. Un cop esgotat el termini d’informació pública i resoltes, si s’escau, les al·legacions 
presentades pel municipi en que s’hagin presentat, es sotmetrà a votació del ple de cada 
corporació dels municipis integrants de la Comunitat la constitució d’aquesta i el Conveni que 

la regula abans del 30 de setembre de 2019.  
4. Volem manifestar, a més, la nostra voluntat de seguir les disposicions marcades pel Conveni 

que regula la Comunitat de Municipis del Baix Montseny.  

 
2. Entre els mesos de maig i juliol, els alcaldes i alcaldesses dels municipis d’Arbúcies, Breda, 
Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant 

Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra 
van aprovar els decrets d’alcaldia conforme es volia constituir una Comunitat de Municipis en base al 
Decret Legislatiu 2/2003 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

(TRLMRLC), amb l’objectiu d’implementar el Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i 
l’Ocupació del Baix Montseny.  
 

3. Amb posterioritat, els plenaris dels esmentats Ajuntaments van adoptar els acords d’aprovar la 
constitució de la Comunitat Municipis del Baix Montseny i aprovar definitivament el conveni que la 
regula.  

 
Per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, com a municipi amb més habitants, es va procedir a efectuar 
les publicacions previstes en l’article 125.5 TRLMRLC.  

 
4. En data 13 de desembre de 2019, l’Alcaldia de Sant Pere de Vilamajor va resoldre, entre d’altres, 
declarar la voluntat del municipi de Sant Pere de Vilamajor d’adherir-se a la Comunitat de Municipis 

del Baix Montseny per ser-ne considerat membre de ple dret subjecte a les obligacions detallades en 
el Conveni que regula la Comunitat.  
 

El Consell de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny, en sessió de 13 de novembre de 2020, va 
adoptar els següents acords:  
 

“1.- Aprovar inicialment la incorporació del municipi de Sant Pere de Vilamajor com a nou 
membre de la Comunitat Municipis del Baix Montseny.  
 



 

 

2.- Aprovar inicialment la modificació del Conveni que regula la Comunitat de Municipis del 
Baix Montseny d’acord amb el text que figura com annex a la present proposta.  
 

3.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, a efectes 
de que qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions que estimi pertinents, mitjançant 
la inserció del corresponent anunci al BOP. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin 

presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.  
 
4.- Aprovat definitivament, l’acord d’incorporació i de modificació del conveni haurà de ser 

ratificat per part dels Plens de tots els Ajuntaments que integren la Comunitat  i es publicarà de 
forma preceptiva en els respectius taulers d’edictes.”  

 

L’esmentat acord fou sotmès a informació pública per un termini de vint dies hàbils mitjançant 
publicació al BOP sense que durant aquest termini es formulessin al·legacions, tal i com es desprèn 
del certificat que figura a l’expedient.  

 
5. En data 11 de novembre de 2020, l’Alcaldia de Cànoves i Samalús va resoldre, entre d’altres, 
declarar la voluntat del municipi de Cànoves i Samalús d’adherir-se a la Comunitat de Municipis del 

Baix Montseny per ser-ne considerat membre de ple dret subjecte a les obligacions detallades en el 
Conveni que regula la Comunitat, resolució que fou ratificada per acord plenari de 26 de novembre de 
2020.  

 
El Consell de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny, en sessió de 26 d’abril de 2021, va 
adoptar els següents acords:  

 
“1.- Aprovar inicialment la incorporació del municipi de Cànoves i Samalús com a nou membre 
de la Comunitat Municipis del Baix Montseny.  
 

2.- Aprovar inicialment la modificació del Conveni que regula la Comunitat de Municipis del 
Baix Montseny d’acord amb el text que figura com annex a la present proposta.  
 

3.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, a efectes 
de que qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions que estimi pertinents, mitjançant 
la inserció del corresponent anunci al BOP. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin 

presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.  
 
4.- Aprovat definitivament, l’acord d’incorporació i de modificació del conveni haurà de ser 

ratificat per part dels Plens de tots els Ajuntaments que integren la Comunitat i es publicarà de 
forma preceptiva en els respectius taulers d’edictes.”  

 

L’esmentat acord fou sotmès a informació pública per un termini de vint dies hàbils mitjançant 
publicació al BOP sense que durant aquest termini es formulessin al·legacions, tal i com es desprèn 
del certificat que figura a l’expedient.  

 
6. Consta a l’expedient informe de control permanent de secretaria intervenció.  
 

Fonaments de dret 
 
1. El conveni regulador de la Comunitat regula en el seu article 10 les condicions per a la incorporació 

de nous membres a la Comunitat.  
 
L’apartat primer del citat article disposa el següent:  

 
“Article 10.1. Condicions.  
 

Un cop constituïda la Comunitat podran incorporar-se nous municipis, en les condicions que el propi 
Consell acordi, adherint-se, en tot cas, al conveni que regula la Comunitat. La incorporació podrà fer-
se per a tots o per a un servei concret, sempre que els objectius i els interessos siguin coincidents 

amb els de la Comunitat.”  
 
L’article en qüestió permet la incorporació de nous membres un cop la Comunitat estigui constituïda. 

Per tant, els membres que la integren no són immutables sinó que són susceptibles de canviar ja 
sigui per la incorporació de nous membres, com succeeix en el present cas, o per la separació dels 
existents, possibilitat prevista en l’article 11 del Conveni regulador.  



 

 

 
2. Per un altre costat, el procediment que cal seguir per a la incorporació de nous municipis en la 
Comunitat un cop rebuda la sol·licitud per part d’un municipi es troba en l’article 10.2. “Procediment” 

del Conveni regulador que preveu el següent:  
 

“a) El municipi interessat en assoc iar-se enviarà a la Presidència del Consell de la Comunitat, 

certificació del Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament on es manifesti la seva voluntat d’ingressar 
a la Comunitat i la proposta dels mitjans econòmics que aportaria, així com materials i 
personals si fos el cas.  

 
b) La Presidència del Consell convocarà un Consell extraordinari per donar coneixement a la 
resta d’integrants sobre la voluntat de l’entitat sol·licitant, sense perjudici que pugui 

incorporar-se aquest punt a l’ordre del dia de la propera reunió ordinària prevista. En aquest 
Consell tindrà veu l’alcalde o alcaldessa del municipi que vol ingressar a la Comunitat.  
 

c) Si el Consell accepta la incorporació del nou municipi es variarà el funcionament de la 
Comunitat, respecte el nombre de membres del Consell i les aportacions econòmiques dels 
municipis.  

 
d) L’acord del Consell sobre la incorporació del nou membre i la consegüent modificació del 
Conveni de la Comunitat es sotmetrà a informació pública durant un període de 20 dies 

hàbils, mitjançant la inserció d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província corresponent. 
Transcorregut aquest termini si es presenten al·legacions es resoldran.  
 

e) El Conveni resultant serà ratificat per part dels plens tots els ajuntaments que integren la 
Comunitat i es publicarà de forma preceptiva en el seus taulers d’edictes. Un cop s’hagi 
ratificat per tots els municipis que integren la Comunitat, l’acord d’incorporació es considerarà 
definitivament aprovat, publicant-se la modificació en el Butlletí Oficial de la Província 

corresponent i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”  
 
Per tot allò exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Ratificar l’acord del Consell de la Comunitat de Munic ipis del Baix Montseny adoptat en 
sessió de 13 de novembre de 2020 d’incorporació del municipi de Sant Pere de Vilamajor com a nou 

membre de la Comunitat Municipis del Baix Montseny i de modificació del conveni regulador.  
 
Segon.- Ratificar l’acord del Consell de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny adoptat en 

sessió de 26 d’abril de 2021 d’incorporació del municipi de Cànoves i Samalús com a nou membre de 
la Comunitat Municipis del Baix Montseny i de modificació del conveni regulador.  
 

Tercer.- Un cop s’hagin ratificat els dos acords esmentats del Consell de la Comunitat de Municipis 
del Baix Montseny per tots els municipis que integren la Comunitat, l’acord d’incorporació es 
considerarà definitivament aprovat, publicant-se la modificació en el Butlletí Oficial de la Província 

corresponent i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Quart.- Notificar el present acord a la Comunitat de Municipis amb la corresponent instrucció dels 

recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta. 
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 9 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 

Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José 
Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Aleix Reche Martí) i 2 abstencions (Judit Cortada 
Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 

 
14.0.- Aprovar la moció de suport a la proposta presentada per les associacions de voluntaris 
de Protecció Civil a Catalunya, perquè els sigui concedida la Creu de Sant Jordi. 

 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció, a la 
qual s’hi ha sumat els grups de JxCat-Breda i PSC-CP. 

 : 
 



 

 

MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSTA PRESENTADA PER LES ASSOCIACIONS DE 
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A CATALUNYA, PERQUÈ ELS SIGUI CONCEDIDA LA 
CREU DE SANT JORDI. 

 
En data 16 de juny de 2021 es va presentar, tal i com és preceptiu a la Consellera de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, un escrit a través del qual es sol·lic itava que es pogués estudiar 

l’atorgament de la Creu de Sant Jordi als Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil, que amb motiu de 
la pandèmia del COVID19 han estat prestant serveis a la ciutadania dels nostres pobles i ciutats.  
 

La seva predisposició a participar en tots els dispositius assistencials que se’ls ha encomanat al llarg 
de la pandèmia ha estat molt important i necessària. 
 

El Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil, degudament formats i nomenats pels seus respectius 
Ajuntaments conformen un col·lectiu de 1621 persones, que amb la seva dedicació de servei i 
generositat han hagut d’atendre algunes de les necessitats que des del punt de vista social s’ha 

evidenciat imprescindibles a les nostres comunitats.  
 
Un reconeixement com la Creu de Sant Jordi reafirmarà els valors d’altruisme, perquè la seva feina 

no és retribuïa en diners, i de servei a la comunitat, que són la raó de ser d’aquests Voluntaris i 
Voluntàries que han estat formats a l’Institut de Seguretat Publica de Catalunya i nomenats pels seus 
respectius ajuntaments. 

  
És per això que d’acord amb els arguments descrits i en consonància amb la sol·licitud presentada el 
mes de juny, relativa a la concessió d’aquesta distinció, es sol·licita al Ple Municipal de l’Ajuntament 

de Breda que prengui els següents: 
 
ACORDS 
 

1. Adherir-se a la petició formulada davant de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya pels Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Catalunya, per a què els sigui 
atorgada la Creu de Sant Jordi. 

 
Traslladar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, perquè sigui 
annexat a l’expedient incoat amb aquesta causa, i així sumar suports a la concessió de la distinció 

sol·licitada. 
 
Intervencions: 

El Sr. Josep Amargant presenta la proposta. 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, explica que malgrat que la tasca dels voluntaris 

sigui lloable i cal reconèixer-la, hi votaran en contra perquè els ha descol·locat que sigui la pròpia 
entitat de Voluntaris i Voluntàries qui s’hagi proposat per rebre la distinció.  
 

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 

vot en contra (Aleix Reche Martí) 
 
15.0.- Aprovar la moció amb motiu del dia 25 de novembre,  Dia Internacional de l'Eliminació de 

la Violència vers les Dones. 
 
El grup municipal del PSC-CP de Breda presenta la següent moció: 

 
MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES. 

 
Exposició de motius 
 

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les  Dones, 
refermem el nostre ferm compromís per erradicar la violència masclista i prioritzar les polítiques 
centrades en els drets de les dones, la meitat de la població. 

 
Enfront del discurs negacionista de certs partits, els i les socialistes reivindiquem que només el 
feminisme garanteix una societat lliure de masclisme i de la seva pitjor cara, els assassinats 



 

 

per violència de gènere: a Catalunya, 8 dones han estat assassinades aquest any (177 des de 2003). 
A més, des del 2013, 57 menors han quedat orfes, i des de 2019, 5 menors han estat assassinats per 
violència vicària. Les dades oficials només són la punta de l'iceberg. Darrere de la fredor de cada xifra i 

cada percentatge està la vida d'una dona. 
 
La violència masclista té moltes cares: segons dades publicades a la darrera Macro enquesta del 2019, 

el 41,4% de les dones enquestades a Catalunya han estat víctimes de violència masclista en 
l’àmbit de la parella al llarg de la seva vida. Segons l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut 
Català de les Dones, l’any 2019 es van registrar 1.899 delictes contra la llibertat i la indemnitat 

sexual, produint-se un increment del 13,2% respecte de l’any anterior. L’edat més freqüent de les 
víctimes de delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual va ser d’entre els 11 i els 20 anys i dels 
agressors entre 21 a 30 anys. La Fiscalia General de l'Estat va alertar en la Memòria Anual 2019 

sobre l'augment de la violència i els delictes de naturalesa sexual de nois menors d’edat a noies 
menors i ho va relacionar amb l'ús de la pornografia a través de les xarxes socials, i també 
alerta de l’augment del 55% de grooming (assetjament sexual a menors a Internet) respecte a l’any 

anterior i un 175% respecte a 2018. 
 
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socia lment justa no pot permetre que la 

meitat de la població pateixi violència. Per això, reivindiquem les polítiques feministes com 
l'instrument més útil per lluitar contra la violència masclista, aconseguir la igualtat real i efectiva entre 
dones i homes, i garantir el compliment de l'agenda feminista: 

 
1. Fomentar la coeducació al llarg de la vida per construir una ciutadania plena, lliure de la 

tirania dels rols de gènere. 

2. Prioritzar la lluita contra la violència masclista. 
3. Garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial. 
4. Promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat. 
5. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones en totes les seves formes: 

ventres de lloguer, pornografia i abolició de la prostitució. 
 
Només amb polítiques feministes aconseguirem una societat lliure de masclisme i de la seva violència. 

Amb orgull, reivindiquem el nostre llegat i treball polític diari, perquè, objectivament, les dones només 
han avançat en drets amb governs socialistes: el dret al divorci i a l'avortament, la Llei integral 
contra la violència de gènere i l'actual Pacte d'Estat, la Llei d'autonomia personal i atenció a la 

dependència, la Llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, la lluita contra la bretxa salarial o 
l'equiparació dels permisos de paternitat i maternitat, són només alguns exemples de les polítiques 
socialistes. 

 
Per a nosaltres, la lluita contra el masclisme és una qüestió d'Estat. El govern socialista ha 
transferit anualment recursos del Pacte d'Estat per lluitar contra la violència de gènere (aquest any 

han estat 12,96 M€). Ho ha fet per incrementar els recursos i les accions  polítiques, no per 
reemplaçar les polítiques que haurien de fer i no fan alguns Governs  autonòmics que, com a 
Catalunya, tenen les competències transferides. La Generalitat rep uns 13 M€ en transferències del 

Govern central gràcies al Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, però les entitats encara esperen 
mig milió que el Govern els deu per al desenvolupament de projectes. 
 

Catalunya lidera el percentatge de dones que han patit violència masclista i dictamina menys ordres 
d'allunyament. Exigim al Govern de la Generalitat que prioritzi la comissió de  partits polítics per 
començar a redactar, amb 3 anys de retard, el Pacte català contra la violència masclista. 

 
Seguim treballant l'agenda feminista amb aliances amb les dones i també amb els homes  
compromesos amb la igualtat efectiva entre dones i homes. Només treballant en xarxa i des  de la 

complicitat i sororitat contra el patriarcat, aconseguirem batre'l i fer realitat l'agenda feminista. 
 
Per tot això, i enfront de tot això, reafirmem el nostre compromís amb el feminisme, amb la lluita 

contra la violència masclista i amb la igualtat efectiva entre dones i homes.  Només una societat 
en la qual les dones no sofreixin violència per ser dones pot ser considerada completament lliure, 
només una democràcia lliure de violència masclista és una democràcia plena. 

 
Perquè sense drets no hi ha igualtat real, perquè sense igualtat no hi ha llibertat d'elecció, 
reivindiquem les polítiques feministes per assolir una societat lliure de  violència masclista. 

 
Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Breda sol·licita al 
Plenari l’adopció dels següents acords: 



 

 

 
Primer.- Instar la Generalitat a fomentar la coeducació al llarg de la vida per a construir una 
ciutadania plena i lliure dels rols i estereotips de gènere, ser un govern exemplar en la lluita contra la 

violència masclista i contra els discursos negacionistes i misògins, garantir la igualtat laboral i la igualtat 
salarial, promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat i lluitar activament 
contra la prostitució i perseguir el proxenetisme. 

 
Segon.- Ratificar el ferm compromís del nostre Ajuntament amb les polítiques feministes, els drets de 
les dones i l'erradicació de qualsevol mena de violència contra les dones, i dotar dels  recursos 

econòmics adequats els instruments de lluita contra totes les formes de violència masclista i el discurs 
negacionista i posicionament polític que negui la violència que pateixen les dones pel fet de ser dones. 
 

Tercer.- Impulsar i/o reforçar les mesures de la Llei Integral contra la violència de gènere de 28 de 
desembre de 2004, en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en el marc de les  
competències locals, així com el seu seguiment i exigir al Govern de la Generalitat que prioritzi la 

comissió de partits polítics per començar a redactar el Pacte català contra la violència masclista. 
 
Quart.- Exigir a la Generalitat el pagament del mig milió d'euros que el Govern hi deu a les entitats per 

al desenvolupament de projectes. 
 
Cinquè.- Instar el Govern d'Espanya a impulsar un marc normatiu orientat a l'abolició de la prostitució. 

Impulsar en el marc de les competències locals que les polítiques públiques en matèria de serveis 
socials, sanitat, seguretat i igualtat tinguin també com a objectiu l'abolició de la prostitució. Sumar el 
nostre ajuntament a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic per lluitar amb eficiència contra el tràfic de 

nenes i dones per a l'explotació sexual. 
 
Sisè.- Col·laborar amb les associacions de la societat civil que lluiten contra la violència masclista, els 
discursos misògins i que treballen per la igualtat d'homes i dones, i coordinar-nos en accions 

conjuntes per rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre compromís 
amb les víctimes. 
 

Setè.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de  
Catalunya, a les associacions empresarials i sindicals, i a les  associacions municipalistes FMC i AMC.  
 

Intervencions: 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP presenta la proposta. 
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que s’absté perquè la moció és 
oportunista.  
 

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) 
 
16.0.- Aprovar la moció per la lluita contra el canvi climàtic,  suport al compliment del Pacte 

Verd Europeu i manifestar el rebuig a la moratòria de la Generalitat respecte a les plantes de 
valorització energètica i l'ampliació de les mateixes. 
 

El grup municipal del PSC-CP de Breda presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ PER LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, SUPORT AL COMPLIMENT DEL PACTE 

VERD EUROPEU I MANIFESTAR EL REBUIG A LA MORATÒRIA DE LA GENERALITAT 
RESPECTE A LES PLANTES DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA I L’AMPLIACIÓ DE LES 
MATEIXES. 

 
No hi ha pla B pel nostre planeta. De no existir polítiques complementàries de reducció de les 
emissions, es preveu que la temperatura mundial augmenti al llarg d’aquest  segle. Activitats humanes 

com el consum de combustibles fòssils, la desforestació, i  l’agricultura i ramaderia generen emissions 
de diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid nitrós (N2O) i fluorocarburs. Aquests gasos d’efecte 
hivernacle atrapen el calor i provoca l’escalfament del planeta. 

 
La Comissió Europea va presentar al desembre de 2019 el Pacte Verd Europeu i a l’actualitat 
proposa un paquet de mesures amb les que pretén aspirar a més en matèria de reducció de les 



 

 

emissions de gasos d’efecte hivernacle pel 2030 i descarbonitzar l’economia de la Unió Europea pel 
2050, a l’abril de 2021 la Comissió var acordar intensificar l’ambició climàtica de l’objectiu de 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de manera que passin del 40% al 55% pel 2030 

respecte els nivells de 1990. 
 
El febrer de 2020 es va publicar, per part del Departament de Territori i Sostenibilitat i  de la Oficina 

Catalana del Canvi Climàtic, l’Informe de progrés del compliment dels  objectius de reducció 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Avaluació de les emissions de GEH a 
Catalunya, 1990-2017. 

 
El treball determina que l’any 2017 del total d’emissions catalanes un 5% foren degudes al sector 
residus i acaba dient: L’activitat que més va contribuir a les emissions de GEH va ser la deposició de 

residus urbans als abocadors, responsable del 77% de les emissions en aquest àmbit. 
 
La Unió Europea també en la seva directiva sobre residus, 2018/850 del Parlament  Europeu i del 

Consell de 30 de maig de 2018 relativa a l’abocament de residus fixa que: els Estats membres 
adoptaran les mesures necessàries per a garantir que pel 2035 la quantitat de residus municipals 
dipositats en abocador es redueixi al 10 %, o a un percentatge inferior i fixa com una de les formules 

de tractament abans que la deposició dels mateixos als abocadors, la seva valorització a través de 
recuperació energètica. 
 

La majoria de països europeu de la zona central i nord tenen una forta cultura i sensibilitat ambiental. 
Per tant han fet i fan un important esforç de minimització de la generació de residus. Tots ells han 
minimitzat l’ús de l’abocador. De fet la majoria d’ells compleixen els objectius comunitaris dels futurs 

anys. Malgrat això, tots ells tenen una forta implantació de la valorització energètica. 
 
La Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern de Catalunya va manifestar 
que dictaria una moratòria de la creació de noves plantes de valorització energètica, de l’ampliació 

de las ja existents a Catalunya, així com el seu tancament. 
 
Aquest fet és d’una gravetat tal que comportaria que s’incomplissin els acords Europeus en matèria 

de GEH així com la creació de nous abocadors a Catalunya. 
 
Per tot això, el Grup municipal socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Breda els següents 

 
ACORDS: 
 

PRIMER.- L’Ajuntament de Breda mostra el seu total suport i voluntat de compliment  del Pacte Verd 
Europeu, de la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 i 
del Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel que es regula la eliminació de residus mitjançant el dipòsit en 

abocador. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Breda mostra el seu rebuig a la moratòria de creació de noves plantes de 

valorització energètica així com de la seva ampliació en tant implicaria incomplir els acords europeus 
respecte generació de GEH així com la proliferació d’abocadors a Catalunya. 
 

TERCER.- Traslladar l’aprovació d’aquests acords al Parlament de Catalunya i al Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 
 

Intervencions: 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP presenta la proposta. 
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta si les plantes a què es refereix la moció 
són incineradores.  
 

El Sr. Marín respon que si.   
 
Votació: No resulta aprovat.  1 vot a favor (Juan Antonio Marin Acuña), 9 vots en contra (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 1 
abstenció (Judit Cortada Esteve) 

 
17.0.- Assumptes urgents 
 



 

 

A proposta de l’Alcaldia, s’acorda, per majoria absoluta, incloure amb caràcter d’urgència, els 
següents assumptes a l’ordre del dia: 
 

17.1.- Aprovar la moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest 
de SOMESCOLA.CAT 
 

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció:  
 
Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de 

SOMESCOLA.CAT 
 
Exposició de motius 

 
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua pròpia de 
Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i 

d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
Atès que, en el mateix sentit, la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en l’article 20 

defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els nivells 
educatius. 
 

Atès que la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya) fixa el  règim lingüístic derivat 
de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva 
en matèria de llengua pròpia i, per tant, determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la 

finalitat de garantir la normalització lingüística del català i també de la llengua occitana, denominada 
aranès a l’Aran, que és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen l’Estatut, la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran i la llei de política 
lingüística. 

 
Atesa la disposició addicional trenta-vuitena de la LOMLOE (Llei orgànica 3/2020, de 29 de 
desembre, de modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació).  

 
Atès que compartim que el català ha de ser la llengua de cohesió del conjunt de la ciutadania, perquè 
és el vehicle d’expressió d’una societat, és el tret característic d’una cultura i és patrimoni també dels 

habitants no catalanoparlants del país i aspirem a la plena normalització de l’ús de la llengua en tots 
els àmbits. 
 

Atès que la societat catalana sempre ha situat la reivindicació lingüística al costat de la lluita per la 
democràcia, la llibertat i els drets personals i col·lectius i que compromís i el consens al voltant 
d’aquest valors va concretar-se amb l’impuls que un grup de mares i pare de Santa Coloma va donar 

al projecte d’immersió lingüística (1983) amb l’objectiu d’estendre el coneixement de la llengua 
catalana entre les noves generacions i garantir així la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 
 

Atès que l’educació és el planter de la ciutadania poliglota mitjançant un sistema educatiu universal, 
inclusiu i d’acollida que no faci diferències per raó de llengua i que estigui orientat al plurilingüisme, 
preservant el model d’immersió lingüística que converteix el català en llengua vehicular de 

l’ensenyament i vetllant per l’aplicació efectiva dels programes d’immersió lingüística en tots els 
nivells de l’ensenyament i per atendre les mancances que hagi pogut patir el sistema en els darrers 
anys o que hi pugui haver en el futur. 

 
Atès que al llarg dels anys, la immersió lingüística ha fet possible l’aprenentatge equilibrat de les dues 
llengües oficials de Catalunya, una model pedagògic d’èxit que ha estat avalat pel Consell  d’Europa 

(19 de setembre de 2019) i que els estudis existents posen de manifest que l’aprenentatge del català 
a l’escola amplia la capacitat comunicativa de l’alumnat i incideix positivament en els seus 
aprenentatges.  

 
Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest 
model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora 

la seva funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a 
la crisi econòmica, reconeixem i agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra confiança 
en la seva professionalitat.  

 
Atès que durant aquests anys els centres educatius han situat l’alumnat al centre procés educatiu i 
han adequat les actuacions pedagògiques a les circumstàncies sociolingüístiques d’un entorn escolar 



 

 

cada cop més divers i han garantit d’aquesta manera la competència lingüística plena en català i 
castellà, i suficient en una llengua estrangera, de tot l’alumnat al final de l’etapa obligatòria.  
 

Atès que, tot i els avenços que s’ha produït en l’extensió del coneixement de la llengua, el català 
continua sent una llengua minoritzada i sotmesa a un procés permanent d’erosió i exclusió de 
determinats àmbits de la vida pública (xarxes socials, plataformes digitals, judicatura, etc.), el darrer 

episodi del qual ha estat la no admissió a tràmit del recurs presentat pel Departament d’Educació 
contra la darrera sentència del TSJC. 
 

Atès que Somescola.cat agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu amb l’objectiu de 
coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport 
del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i  

lliure i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.  
 
Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en tant que en el 

marc de la Llei d’Educació de Catalunya, treballen en corresponsabilitat amb el  Departament 
d‘Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat.  
 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Breda proposa d’adopció 
dels següents 
ACORDS 

 
Primer. Denunciar que cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres educatius de prendre les 
decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació lingüística i comunicativa 

de l’alumnat i que qualsevol actuació feta la marge d’aquestes consideracions educatives suposa una 
distorsió greu en el procés d’aprenentatge de l’alumnat.  
 
Segon. Defensar el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i avançant en l’ús 

social del català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre perquè són els documents que 
recullen les decisions i les actuacions pedagògiques idònies per incidir en les processos 
d’aprenentatge que tenen a veure amb la formació dels nostres infants i joves.  

 
Tercer. Rebutjar aquest nou atac al nervi del sistema educatiu, un atac a llengua fet des del 
desconeixement absolut de la realitat educativa catalana, que imposa percentatges d’hores lectives 

de llengües quan l’escola catalana fa temps que parla d’innovació educativa i de competències 
transversals. Un discurs anacrònic, que només busca perpetuar la situació de minorització del català 
per evitar que en el futur sigui la llengua de trobada de les noves generacions de catalans i catalanes, 

persones d’orígens diversos, amb bagatges lingüístics distints i enriquidors, compromeses amb el 
present i el futur d’aquest país.  
 

Quart. Subscriure el manifest de Somescola.cat (https://somescola.cat) per refermar el suport al 
model lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa i, en 
particular a: 

 fer-se seva la crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model 
educatiu català i reforçar el treball conjunt per consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo. 

 contribuir a blindar institucionalment el consens existent, que cal reforçar amb el Pacte 

Nacional per la Llengua, i a demanar al govern espanyol que respecti els grans acords 
avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’educació de Catalunya.  
 

Cinquè. Transmetre el suport a la tasca que es realitza als centres educatius i a la professionalitat de 
tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i equips directius.  
 

Sisè. Donar suport a les accions que es duguin a terme des del Govern de la Generalitat i des del 
Parlament de Catalunya per tal de preservar els grans acords avalats per l ’Estatut, la LOMLOE i les 
lleis de política lingüística i d’educació de Catalunya.  

 
Setè. Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació, a l’Associació Catalana de Municipis, a 

la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
Intervencions: 

La Sra. Elisabet Vilamala presenta la proposta. 
 



 

 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que hi vota a favor perquè estan d’acord 
amb bona part del text, però cal deixar clar que la sentencia no afecta ni qüestiona que el català sigui 
vehicular a l’ensenyament, simplement demana que es faci un 25% de classe en llengua castellana 

per tal que tots els alumnes dominin les dues llengües.  
 
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 

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

 
18.0.- Precs i preguntes 
 

L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores per formular precs i preguntes.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta pel manteniment de la via ciclista per l’any 

2021, si s’ha fet o es farà.  
 
El regidor Sr. Sam Torres manifesta que divendres assistirà a l’Assemblea General de Vies Verdes i 

preguntarà quan es farà.   
 
La Sra. Cortada pregunta si s’han presentat moltes al·legacions al cens d’habitatges buits i si són de 

grans tenidors.  
 
L’Alcalde explica que s’han presentat unes 20 al·legacions, però encara no està tancat el termini.  De 

grans tenidors només hi ha dos blocs de pisos, els altres habitatges són de propietaris locals.  Una 
vegada s’acabi el termini s’estudiaran totes les al·legacions i es decidirà si s’estimen o no.  
 
La Sra. Cortada pregunta si l’Ajuntament ja ha contestat el requeriment que li va fer la comissió de 

control de la consulta popular, i quin son els arguments que té l’Ajuntament per no haver posposat la 
consulta,  i si pendran alguna mesura cautelar fins que es resolgui tot aquest tema.   
 

L’Alcalde manifesta que l’Ajuntament presentarà un recurs potestatiu de reposició contra l’Acord.  En 
aquests moments no hi ha res a complir, i així va quedar clar el passat divendres en la reunió 
telemàtica amb els membres de la Comissió de control  atès que entenen que l’Ajuntament va donar 

compliment a l’ordre deixant de cridar a la participació i retirant la informació de la pàg ina web. La 
Comissió en cap moment va demanar que la consulta s’anul·lés o  suspengués, simplement 
demanava que des de l’Ajuntament no es cridés a la participació, cosa que en aquest punt discrepem 

atès que és molt estrany que des de l’Ajuntament no es pugui instar a la participació.  Així doncs, la 
Comissió no farà cap més requeriment i quan l’Ajuntament els hi passi els resultats els validaran com 
a tals. Cal dir que l’Acord de la Comissió només es basava en la informació que havia rebut d’una part 

sense confrontar-la amb la informació municipal, i això la pròpia Comissió ho va admetre.  També cal 
dir que l’Acord de la Comissió va tenir entrada a l’Ajuntament la mateixa tarda del dia abans de la 
consulta, fet que comportava que l’Ajuntament no tingués gaire marge per poder atendre l’ordre, però 

ho va fer.  Conclou explicant que la Comissió de control s’haurà d’acabar posicionat davant el recurs 
de l’Ajuntament, i quan es posicioni els hi farem arribar els seus acords.   
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT,  manifesta que aplaudim la valentia de 
l’Ajuntament de fer la consulta, atès que es tracta de democràcia directa i va posar a sobre la taula un 
conflicte que segurament moltes cases del poble no n’eren conscients.   

 
Seguidament el Sr. Reche demana que es convoqui la Comissió de seguiment del Servei d’Aigua 
atès que fa molt de temps que no es convoca.   

 
L’Alcalde manifesta que efectivament fa temps que no es convoca i per tant properament es tornarà a 
convocar.  

 
El Sr. Reche demana que es vigili amb l’esporga dels arbres de davant de les escoles i que no es faci 
durant l’horari que es porta la canalla a l’escola atès que entre el trànsit i les branques es genera un 

caos considerable.    
 
Finalment el Sr. Reche pregunta si la cavalcada de reis enguany es farà des de la comissió de festes 

o des del Cercle.   
 



 

 

La regidora Sra. Rosa Fugarolas manifesta que demà es reuneix amb ells i s’acabarà de decidir com 
s’organitza tot plegat.  
 

El Sr. Reche demana que el rei Baltasar no vagi pintat atès que no deixa de ser una signe de racisme 
institucional.  
 

La Sra. Fugarolas manifesta que sempre s’ha intentat trobar voluntaris que ho fessin i no s’ha trobat 
la persona i per tant, s’intentarà de nou, però si ningú que ho pugui fer ho vol fer, no podrà ser.  
 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP  pregunta si l’Ajuntament donarà una posició oficial 
sobre el resultat de la consulta o esperarà que acabin els dictàmens de la Comissió per fer-ho.  Per 
altra banda, el resultat de la consulta es va resoldre per 40 i escaig vots de diferència fet que és molt 

ajustat i més si es té en compte que l’Acord de la comissió advertia que la informació que 
l’Ajuntament va donar era esbiaixada.  Conclou dient que ara, una vegada feta la consulta, no estem 
millor que abans, atès que els ponts de diàleg s’han trencat i s’han dinamitat, per tant demana que hi 

hagi diàleg per evitar la polarització que s’ha produït en el poble.  
 
L’Alcalde manifesta que es resisteix a pensar que el fet de fer una consulta, per més que el tema sigui 

delicat, suposi enfrontar i dividir el poble. En quan a la idea que es la informació que va donar 
l’Ajuntament era tendenciosa no hi pot estar en cap cas d’acord atès que la part que ha fet bandera 
de l’opció A ha estat fent ús de les dades que posava sobre la taula l’Ajuntament i se les ha fet 

pròpies, en el sentit que han sigut utilitzades per anar en contra de l’equip de govern.  Si la informació 
fos tendenciosa no seria possible que totes les parts l’hagin utilitzada i donada per vàlida. En quan es 
diu que l’Ajuntament, en el seu fulletó, no va donar tota la informació ni les dades econòmiques de 

totes les opcions, això no és cert i és fàcilment comprovable, atès que en fulletó es varen posar dades 
econòmiques del cost de totes les opcions.  En tot cas, com hem dit aquestes qüestions ja s’acabaran 
de resoldre amb el recurs de reposició.   
 

El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que des de la regidoria de comunicació es va encarregar el 
fulletó i es va intentar ser el màxim d’imparcial possible, i es varen donar a conèixer les xifres 
econòmiques i els costos dins d’una forquilla atès que òbviament no es poden conèixer en aquests 

moments.  Per altra banda, com s’ha dit sempre, aquest tema no s’ha de resoldre necessariament a 
través d’una expropiació, hi ha moltes vies per arribar a un acord.  Ara ja s’ha votat i ha sortit una 
opció que posa de manifest que hi ha una disconformitat amb la situació actual, i el que s’ha de fer es 

parlar-ne una vegada la situació es vagi calmant. El diàleg s’ha de fer en termes respectuosos per 
tothom. S’ha de poder parlar de totes les opcions i possibilitats, i es poden arribar a pactes múltiples, 
fins i tot que la titularitat segueixi residint en el Cercle durant molt de temps.  

 
El Sr. Marín demana que es mantingui el diàleg obert i que s’arribi a un acord i si pot ser que sigui 
consensuat amb tots els grups.  

 
L’Alcalde manifesta que els ponts estan oberts per emplaçar-nos a parlar, ens seurem a parlar i 
estem segurs que ho farem. 

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

Signat electrònicament. 
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