
 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 DE GENER DE 2022 

 
Identificació de la sessió:  
Núm. PLE2022000001  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 31 de gener de 2022 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 21:20 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 l'acta de la sessió plenària celebrada el 29 de novembre de 2021 

Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, 
en 29 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.  
 
Resultat: l’acta és aprovada per unanimitat dels membres presents. 

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

 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la 
de control i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en 
compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats 
Locals, l’alcalde dona compte succinta al Ple dels acords que s’han adoptat des de l’última 
sessió plenària ordinària, i es relacionen a continuació les actes de les Juntes de Govern 
Local celebrades: 
 
EXPEDIENT CONCEPTE DATA 

X2021002345 JGL2021000047  22/11/2021 

X2021002348 JGL2021000048  29/11/2021 

X2021002520 JGL2021000049  09/12/2021 

X2021002558 JGL2021000050 13/12/2021 

X2021002630 JGL2021000051  20/12/2021 

X2021002669 JGL2021000052  27/12/2021 

X2021002719 JGL2022000001  03/01/2022 

X2021002725 JGL2022000002  10/01/2022 

X2022000031 JGL2022000003 17/01/2022 



 

 

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta pels acords que aproven una 
factura de 4.000 euros pel manteniment del vehicle escombradora.  
 
El regidor Sr. Josep Amargant explica que no es tracta de cap reparació ni avaria del 
vehicle, sinó que fa referència a l’adjudicació del servei de manteniment del vehicle que va 
en funció de les revisions que s’han de fer anualment. Explica que les revisions previstes 
van en funció de les hores de servei del vehicle, establint-se un escalat del preu del servei 
de manteniment.  Es tracta d’una  previsió de despesa màxima i en el cas que no s’acabin 
fent totes les hores de servei previstes, no es facturaran en la seva totalitat.   
 
El Sr. Reche en relació a la factura de 1.800 euros de la Ruta de la Tourdera, pregunta que 
aporta en el poble l’adhesió a aquesta ruta, atès que sembla duplicar-se amb el Consorci de 
les Vies Verdes.  
 
El regidor Sam Torres, explica que es tracta de la quota anual que paguen tots els municipis 
inclosos dins la ruta i que serveix per fer la promoció i la gestió de la ruta.   En canvi el 
Consorci de les Vies Verdes està pensant per fer el manteniment de la via.  
 
El Sr. Reche pregunta pel contracte menor de material esportiu de 16.000 euros.  
 
La regidora Sra. Rosa Prat explica que és la compra del material dels pressupostos 
participatius.  
 
El Sr. Reche manifesta que les dades d’usuaris que va a l’escola de musica de Riells i 
Viabrea és molt baixa, no més de vuit alumnes.   Pregunta si l’Ajuntament sap quantes 
persones van  a Sant Celoni a fer classes de música.  
 
L’Alcalde respon que l’Ajuntament no disposa d’aquesta dada, però ho intentarà esbrinar.  
 
El Sr. Reche pregunta sobre què consisteix el contracte de control dels gats ferals.  
 
El regidor Sr. Torres explica que es tracta del servei de castració dels gats del carrer, que 
són recollits i portats al veterinari per evitar la seva proliferació.  Explica que s’ha realitzat 
controls sobre més de 100 gats.  
 
L’Alcalde explica que el servei contractat el realitza una persona durant els primers tres 
mesos de l’any, atès que aquesta època és la millor i més efectiva per fer-ne el control.   
 
Fetes les explicacions, el Ple es dona per assabentat. 
 
3.0.- Donar compte de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió 
plenària ordinària 

 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 23 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la 
de control i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en 
compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats 
Locals, l’alcalde dona compte succinta al Ple de les resolucions que ha adoptat des de 
l’última sessió plenària ordinària, i es relacionen a continuació els decrets que han estat 
dictats en el període comprès entre el 29 de novembre de 2021 i el 28 de gener: 
 
Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2021DECR000967  X2021002454 29/11/2021 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                                                              

2021DECR000968  X2020002300 29/11/2021 
Acceptació de la baixa voluntària en autorització de la venda ambulant en el 
mercat no sedentari a Breda 

2021DECR000969  X2018000791 29/11/2021 
Acceptació de la baixa voluntària en autorització de la venda ambulant en el 

mercat no sedentari a Breda 
2021DECR000970  X2021002490 29/11/2021 DEC APROV BAIXES GESTIO TRIBUTARIA CCS SET                                                                                                                                                        

2021DECR000971  X2019000707 29/11/2021 Reclamació diferència entre la nòmina i el pagament 



 

 

2021DECR000972  X2021001848 30/11/2021 
Sobre admissió i exclusió provisional dels aspirants al procés de selecció d’una 
plaça d’agent interí de la Policia Local i nomenament del tribunal qualif icador 

2021DECR000973  X2021002497 30/11/2021 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                         

2021DECR000974  X2021002222 30/11/2021 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2021DECR000975  X2021002222 30/11/2021 Aprovació de les factures fase “O” 

2021DECR000976  X2021002495 30/11/2021 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del 
mes de novembre de 2021 

2021DECR000977  X2021002511 30/11/2021 
Modif icació de crèdit 17/2021 transferència de crèdit entre partides de diferent 

vinculació jurídica del capítol I 

2021DECR000978  X2021002225 30/11/2021 DEC APROVAR REBUTS ESCOLA BRESSOL DE NOVEMBRE                                                                                                                                                                                     

2021DECR000979  X2021002395 01/12/2021 Aprovació factures d'Endesa mes d'octubre 
2021DECR000980  X2021002144 01/12/2021 DEC LLICENCIA DESFAVORABLE                                                                                                                                           

2021DECR000981  X2021002204 01/12/2021 DEC RECLAMACIO DANYS MOBILIARI URBA_PILONA SANT ISCLE                                                                                                                                                                            

2021DECR000982  X2017000307 01/12/2021 

Reconèixer l’obligació de pagament a favor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea 

en concepte del manteniment del pas subterrani de vianants a l’Estació de Riells 
i Viabrea – Breda 

2021DECR000983  X2021002528 02/12/2021 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                      

2021DECR000984  X2021002535 02/12/2021 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                     

2021DECR000985  X2021002536 02/12/2021 
DECRET SOBRE INTERPOSICIO D'UN RECURS ADMINISTRATIU DE 
REPOSICIO CONTRA L'ACORD 4/2021 DE LA COMISSIO DE CONTROL DE 
CONSULTES POPULARS NO REFERENDARIES 

2021DECR000986  X2021002520 02/12/2021 DEC ORDRE DEL DIA                                                                                                                                

2021DECR000987  X2021002378 02/12/2021 DEC LLICENCIA URBANISTICA                                                                                                                                      

2021DECR000988  X2021002537 03/12/2021 DEC CANVI PLACA GUAL 152 X 453                                                                                                                                        

2021DECR000989  X2021002546 03/12/2021 DEC LLICENCIA US ESPECIAL PL VILA                                                                                                                                           

2021DECR000990  X2021002414 03/12/2021 
Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de via pública temporal amb una 
xurreria pel Pessebre vivent 

2021DECR000991  X2021002122 03/12/2021 Pagament d'una factura 

2021DECR000992  X2021002548 03/12/2021 Aprovació d'una factura 

2021DECR000993  X2021001791 04/12/2021 
Sobre aprovació definitiva de la relació d’aspirants admesos i exclosos al procés 
de selecció d'una plaça interina d’agent de la Policia Local 

2021DECR000994  X2021002559 07/12/2021 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                       

2021DECR000995  X2021002560 07/12/2021 DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS                                                                                                                                                                    

2021DECR000996  X2021002561 07/12/2021 DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS                                                                                                                                                                   

2021DECR000997  X2021002558 07/12/2021 DEC ORDRE DEL DIA                                                                                                                             

2021DECR000998  X2021002531 07/12/2021 DEC LLIC US ESPECIAL VIA PUBLICA PL LLUIS COMPANYS                                                                                                                                                             

2021DECR000999  X2021002134 09/12/2021 DEC LLICENCIA URBANISTICA                                                                                                                                      

2021DECR001000  X2021000616 09/12/2021 DEC RETORN AVAL           

2021DECR001001  X2021000614 09/12/2021 DEC TRAMESA CERTIFICAT                                                                                                                                    

2021DECR001002  X2021002052 09/12/2021 DEC APROVACIO DEFINITIVA DESAFECTACIO                                                                                                                                                     
2021DECR001003  X2021002578 09/12/2021 DEC OCUPACIO VIA PUBLICA SANTA ANNA 12                                                                                                                                                   

2021DECR001004  X2021002488 10/12/2021 Pagament dels lloguers i de tècnics 

2021DECR001005  X2021002572 10/12/2021 DEC BAIXA PLACA GUAL 33 REGISTRADA AL PADRO AMB NUMERO 60                                                                                                                                                                           

2021DECR001006  X2021002151 10/12/2021 Pagament de les factures de f inals d'octubre 

2021DECR001007  X2021002600 10/12/2021 DEC CANVI TITULARITAT NINXOL 399 I DOMICILIACIO                                                                                                                                                       

2021DECR001008  X2021002606 13/12/2021 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                     

2021DECR001009  X2021002545 13/12/2021 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                      

2021DECR001010  X2021002598 13/12/2021 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                      

2021DECR001011  X2021001791 13/12/2021 
Nomenament de la Sra. ACN com a agent de la Policia Local de Breda en 
condició de funcionària interina en pràctiques. 

2021DECR001012  X2021001848 13/12/2021 
Sobre aprovació definitiva de la relació d’aspirants admesos i exclosos al procés 
de selecció d’una plaça d'Educadora de l'Escola Bressol 

2021DECR001013  X2021002615 13/12/2021 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                      

2021DECR001014  X2021002629 14/12/2021 DEC BAIXA PADRO D'HABITANTS                                                                                                                                        

2021DECR001015  X2021002517 14/12/2021 DEC INICI EXECUCIO SUBSIDARIA                                                                                                                                         

2021DECR001016  X2021002618 15/12/2021 DEC LLIC US ESPECIAL ESPAI PUBLIC PL LLUIS COMPANYS                                                                                                                                                               

2021DECR001017  X2021002636 15/12/2021 DEC NO ACCEPTACIO ADJUDICACIO                                                                                                                                             

2021DECR001018  X2021002616 15/12/2021 DECRET APROVACIO GENERACIO CREDIT MC 18/2021 

2021DECR001019  X2021002530 15/12/2021 DEC INICI PROTECCIO LEGALITAT I SANCIONADOR                                                                                                                                                         

2021DECR001020  X2021002630 15/12/2021 DEC ORDRE DEL DIA                                                                                                                             

2021DECR001021  X2021002222 16/12/2021 Pagament factures de novembre 

2021DECR001023  X2021002658 16/12/2021 Contractació LLSG auxiliar administratiu per baixa 

2021DECR001024  X2021002030 17/12/2021 DEC ATORGAR LLICENCIA ACTIVITAT                                                                                                                                             

2021DECR001025  X2021002388 17/12/2021 DEC LLICENCIA URBANISTICA                                                                                                                                      

2021DECR001026  X2021000750 17/12/2021 DEC CANVI NOM LLICENCIA DEFINITIU                                                                                                                                             
2021DECR001027  X2021002664 17/12/2021 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU ESPAI PUBLIC                                                                                                                                                    

2021DECR001028  X2021002655 17/12/2021 DECRET APROVACIO PAGA EXTRA DESEMBRE 

2021DECR001029  X2021002547 20/12/2021 DEC REQUERIMENT DOCUMENTACIO                                                                                                                                                

2021DECR001030  X2021002617 20/12/2021 DEC RECLAMACIO DANYS FANAL MN PERE RIBOT                                                                                                                                                           

2021DECR001031  X2020002348 20/12/2021 
Acceptació de la baixa voluntària en autorització de la venda ambulant en el 
mercat no sedentari a Breda 

2021DECR001032  X2021002669 21/12/2021 DEC ORDRE DEL DIA                                                                                                                             

2021DECR001033  X2021001848 22/12/2021 
DECRET SOBRE CONTRACTACIO LABORAL FIX D'EDUCADORA DE 

L'ESCOLA BRESSOL 

2021DECR001034  X2021002695 23/12/2021 DEC BAIXA PADRO HABITANTS                                                                                                                                       
2021DECR001035  X2021002467 27/12/2021 DEC ALTA PADRO HABITANTS                                                                                                                                        

2021DECR001036  X2021002711 27/12/2021 Pagament desplaçaments treballadors 



 

 

2021DECR001037  X2021002443 27/12/2021 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2021DECR001038  X2021002443 27/12/2021 Aprovació de les factures fase “O” 

2021DECR001039  X2021002534 28/12/2021 Pagament factures aprovades per la JGL091221 

2021DECR001040  X2021002426 28/12/2021 Ordenació de pagament factura aprovada per la JGL091221 

2021DECR001041  X2021002648 28/12/2021 Aprovació factures d'Endesa mes de novembre 

2021DECR001042  X2021002719 28/12/2021 DEC ORDRE DEL DIA                                                                                                                                

2021DECR001043  X2021002724 28/12/2021 DEC BAIXA PADRO HABITANTS                                                                                                                                       

2021DECR001044  X2021002488 28/12/2021 Pagament factures tècnics 

2021DECR001045  X2021002711 28/12/2021 Aprovació de les nòmines del mes de desembre 

2021DECR001046  X2021002069 29/12/2021 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS                                                                                                                                                  

2021DECR001047  X2021002027 29/12/2021 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS                                                                                                                                                
2021DECR001048  X2021001993 29/12/2021 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS                                                                                                                                                 

2021DECR001049  X2021000986 29/12/2021 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS                                                                                                                                                 

2021DECR001050  X2021002341 29/12/2021 DEC APROV AMORTITZ ANTICIPADA I CANCEL LACIO PRESTECS AL 2021                                                                                                                                                                             

2021DECR001051  X2021001878 29/12/2021 DEC APROV ACTA ARQUEIG I DESPESA SOBRE BESTRETA CAIXA FIXA                                                                                                                                                                           

2021DECR001052  X2021002596 29/12/2021 DEC APROV LIQ GESTIO TRIB CCS OCT                                                                                                                                               

2021DECR001053  X2021002146 29/12/2021 
Inici d'ofici d'un expedient de resolució de contracte de serveis d'organització 
d'un parc de Nadal adjudicat a OKTITANS SLU 

2021DECR001054  X2021002729 30/12/2021 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL                                                                                                                                                       

2021DECR001055  X2021002330 30/12/2021 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL                                                                                                                                                       

2021DECR001056  X2021002731 30/12/2021 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL                                                                                                                                                      

2021DECR001057  X2021002730 30/12/2021 DEC BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL                                                                                                                                                       

2021DECR001058  X2021002733 30/12/2021 DEC APROV CARRECS GEST TRIB CCS RD NOV                                                                                                                                                        

2021DECR001059  X2021002728 30/12/2021 DEC APROV GEST TRIB CCS BAIXES                                                                                                                                            

2021DECR001060  X2021001972 31/12/2021 DEC APROVACIO DEFINTIVA CENS                                                                                                                                          

2021DECR001061  X2021002734 31/12/2021 Contractació LLSG auxiliar administratiu per baixa de la titular 

2021DECR001062  X2021002718 31/12/2021 Aprovació de factura ADO 

2021DECR001063  X2021002726 31/12/2021 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del 
mes de desembre de 2021 

2021DECR001064  X2021002533 31/12/2021 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2021DECR001065  X2021002533 31/12/2021 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000001  X2021002569 04/01/2022 DEC APROV REBUTS EBRESSOL DES                                                                                                                                               

2022DECR000002  X2021002686 05/01/2022 DEC APROV GEST TRIB CCS LIQ NOV                                                                                                                                            

2022DECR000003  X2021002721 05/01/2022 
DEC AUTORITZAR DEV INGR INDEGUT TAXA PROVA SELECTIVA 
EDUCADORA                                                                                                                                                                                    

2022DECR000004  X2021002725 07/01/2022 DEC ORDRE DEL DIA                                                                                                                            

2022DECR000005  X2022000001 10/01/2022 DEC ALTA PLACA GUAL 454 I E-S VEHICLE PERE PRATS 14                                                                                                                                                              

2022DECR000006  X2021002011 10/01/2022 DEC LLICENCIA URBANISTICA                                                                                                                                      

2022DECR000007  X2022000024 10/01/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                      

2022DECR000008  X2022000019 10/01/2022 DEC GUAL 456 VESCOMTES CABRERA 3                                                                                                                                                 
2022DECR000009  X2021001070 10/01/2022 DEC APROVAR ACTA ARQUEIG ESCOLA BRESSOL                                                                                                                                                          

2022DECR000010  X2022000027 11/01/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                      

2022DECR000011  X2021002533 11/01/2022 Pagament d'una factura 

2022DECR000012  X2021002018 11/01/2022 DEC LLICENCIA URBANISTICA                                                                                                                                      

2022DECR000013  X2022000037 11/01/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MC DEPENDENCIES MUNICIPALS                                                                                                                                                                            

2022DECR000014  X2022000044 11/01/2022 
DEC INTERPOSICIO RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU CONTRA 
ACORD DE LA COMISSIO DE CONTROL DE CONSULTES POPULARS 

2022DECR000015  X2022000047 11/01/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de NRS 

2022DECR000016  X2022000046 11/01/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de JSP 

2022DECR000017  X2022000048 11/01/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de RGT 

2022DECR000018  X2022000031 11/01/2022 DEC ORDRE DEL DIA                                                                                                                               

2022DECR000020  X2018001395 12/01/2022 DEC APROVACIO MODIFICACIO DIVISIO HORITZONTAL                                                                                                                                                            

2022DECR000021  X2022000068 13/01/2022 DEC RENOVACIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS                                                                                                                                                                   

2022DECR000022  X2022000013 13/01/2022 DEC ALTA GUAL 455 GIRONA                                                                                                                                         

2022DECR000023  X2022000036 13/01/2022 DEC ALTA NINXOL 54B 50 ANYS                                                                                                                                       

2022DECR000024  X2022000077 14/01/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                       

2022DECR000025  X2021002638 14/01/2022 DECRET DE CONTRACACIO DE PERSONAL INTERI 

2022DECR000026  X2021002443 14/01/2022 Pagament de les factures de f inals de novembre 

2022DECR000027  X2021001849 14/01/2022 DEC AMPLIACIO ACTIVITATS C CIVIC                                                                                                                                          

2022DECR000028  X2021002718 18/01/2022 Pagament d'una factura 
2022DECR000029  X2022000082 18/01/2022 Pagament de les retencions d’IRPF a l’Agència Tributària de Catalunya 

2022DECR000030  X2022000033 18/01/2022 DEC CONCESSIO NINXOL TEMPORAL REVERTIT 114 3 ANYS                                                                                                                                                                   

2022DECR000031  X2022000128 19/01/2022 Convocatòria del Consell municipal de patrimoni arquitectònic 

2022DECR000032  X2022000069 19/01/2022 DEC ORDRE DEL DIA                                                                                                                             

2022DECR000033  X2022000097 19/01/2022 DEC ORDRE DEL DIA                                                                                                                               

2022DECR000034  X2022000137 20/01/2022 DEC APROV CARRECS DES GEST TRIB CCS                                                                                                                                                    

2022DECR000035  X2022000141 20/01/2022 DEC TRAMESA CERTIFICAT                                                                                                                                     

2022DECR000036  X2022000083 20/01/2022 DEC APROV LIQ DES GEST TRIB CCS                                                                                                                                           

2022DECR000037  X2022000054 20/01/2022 PAGAMENT 

2022DECR000038  X2022000142 21/01/2022 DEC APROV BAIXES DES GEST TRIB CCS                                                                                                                                                

2022DECR000039  X2022000149 21/01/2022 Contractació IRL educadora de l'Escola Bressol per baixa de la titular 

2022DECR000040  X2021002037 21/01/2022 Pagament de factura Taller Vidal Amill 

2022DECR000041  X2022000136 21/01/2022 DEC APROVAR BESTRETA CAIXA FIXA PEL 2022 ESCOLA BRESSOL                                                                                                                                                                        

2022DECR000042  X2021002713 21/01/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000043  X2022000168 24/01/2022 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS                                                                                                                                            
2022DECR000044  X2022000173 24/01/2022 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS                                                                                                                                            



 

 

2022DECR000045  X2021002547 24/01/2022 DEC ASSABENTAT TINENÇA ANIMALS                                                                                                                                              

2022DECR000046  X2022000183 25/01/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                       

2022DECR000047  X2022000182 25/01/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                      

2022DECR000048  X2022000181 25/01/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                        

2022DECR000049  X2017000334 25/01/2022 Autorització d'unes vacances 

2022DECR000050  X2022000201 26/01/2022 DEC INICI EXP DECLARAR RESIDU SOLID VEHICLE ABANDONAT                                                                                                                                                                     

2022DECR000051  X2021002735 26/01/2022 Aprovació desplaçaments 

2022DECR000052  X2022000119 26/01/2022 DEC INICI EXP PER DECLARAR RESIDU SOLID VEHICLE ABANDONAT                                                                                                                                                                         

2022DECR000053  X2022000199 26/01/2022 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS                                                                                                                                           

2022DECR000054  X2022000198 26/01/2022 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS                                                                                                                                             

2022DECR000055  X2022000193 26/01/2022 DEC ORDRE DEL DIA                                                                                                                               
2022DECR000056  X2021000192 26/01/2022 DEC APROVACIO PREVIA                                                                                                                                   

2022DECR000057  X2022000200 26/01/2022 DEC INICI EXP PER DECLARAR RESIDU SOLID VEHICLE ABANDONAT                                                                                                                                                                         

2022DECR000058  X2021002713 26/01/2022 Pagament factures 

2022DECR000059  X2022000063 26/01/2022 DEC ORDRE DEL DIA                                                                                                                            

2022DECR000060  X2022000191 26/01/2022 DEC TRAMESA CERTIFICAT                                                                                                                                     

2022DECR000061  X2022000162 27/01/2022 DEC COMPAREIXENÇA CONTENCIOS                                                                                                                                               

2022DECR000062  X2021002533 27/01/2022 Pagament factures de desembre 

2022DECR000063  X2022000150 27/01/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000064  X2021002609 27/01/2022 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL240122 

2022DECR000065  X2022000214 27/01/2022 DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMET DISCAPACITATS                                                                                                                                                                   

2022DECR000066  X2022000226 28/01/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC                                                                                                                                                      

2022DECR000067  X2021002735 28/01/2022 Aprovació nòmines mes de gener 

2022DECR000068  X2022000151 28/01/2022 DEC TRAMESA CERTIFICAT                                                                                                                                    

2022DECR000069  X2022000148 28/01/2022 Pagament factures tècnics 

2022DECR000070  X2022000231 28/01/2022 Aprovació d'unes vacances 

 
El Ple es dona per assabentat. 
 
4.0.- Ratificar les següents resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió 
plenària ordinària 

 
L’Alcalde sotmès a ratificació del Ple, els següents Decrets d’Alcaldia:  
 
4.1.- Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2021DECR001022, pel que s'aprova el nou 
conveni d'adhesió al Consorci de les Vies Verdes 

 
Decret d'Alcaldia 

 
Exp. Núm. X2020001876 
 
Antecedents de fet 

 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 1 de febrer de 2021, va aprovar 
inicialment l’adhesió al Consorci de les Vies Verdes de Girona, la qual es va publicar al BOP 
de Girona número 33 de data 18 de febrer de 2021 i al DOGC número 8343 de 17 de febrer 
de 2021. Altrament, un cop exhaurit el termini d’informació pública sense cap reclamació i/o 
al·legació aquesta aprovació esdevé definitiva. En aquest acord es facultava a l’Alcalde a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució de l’acord. 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000749 de data 29 de setembre de 2021 es va 
aprovar el text d’adhesió. 
 
L’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, reunida en sessió 
ordinària el dia 2 de desembre de 2021, va aprovar la nova redacció dels antecedents i 
pactes que consten en el Conveni d’adhesió al Consorci, per tal d’adaptar-lo a la nova 
categoria de l’Ajuntament de Breda ara que s’ha formalitzat l’acta de lliurament de la 
titularitat de la via ciclista per part de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de 
Catalunya. Ara, l’Ajuntament de Breda passa a ser membre amb via verda i per tant, canvia 
la seva categoria com a ens consorciat, deixant sense efecte els pactes anteriors. 
 
Legislació aplicable 
 



 

 

Articles 118 a 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic. 
 
Article 26.2 i Disposició Addicional Novena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local -LRBRL-  
 
Articles 269, 270 i 271 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.  
Article 313 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS) 
Estatuts del Consorci de Vies Verdes 
 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, 
 
Resolc, 
 
Primer.- Aprovar el text íntegre del nou conveni d’adhesió al Consorci de les Vies Verdes de 

Girona segons el text següent: 
 

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BREDA I EL CONSORCI DE LES VIES VERDES 
DE GIRONA PER A LA GESTIÓ DE LA VIA VERDA, 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. 
Eduard Llorà Cullet, segons la delegació de la Presidència de la Diputació de Girona de data 
23 de juliol de 2019 i en virtut de l’acord adoptat per Assemblea General del dia 2 de 
desembre de 2021, assistit pel secretari, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
AJUNTAMENT DE BREDA, representat per l’Alcalde Sr. Dídac Manresa Molins, segons 
acord aprovat en sessió plenària el dia 15 de juny de 2019, assistit pel secretari, Sr. Jordi 
Jové Perich. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
En data 22 de juny de 2021 es va aprovar per Assemblea General el Conveni d’adhesió de 
l’Ajuntament de Breda en el Consorci de les Vies Verdes de Girona, en aquest conveni 
s’establia que el municipi signant no disposava en aquell moment de via verda, i per tant 
l’objectiu del Consorci és limitava a una funció d’assessorament en la redacció i execució 
dels projectes. 
 
En data 14 de setembres de 2021 ens comuniquen per EACAT la formalització de l’acta de 
lliurament de la titularitat i de les obres promogudes per la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat del departament de la vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori, en relació amb el projecte d’execució de la via ciclista per la GI -552 del punt 
quilomètric 2+000 al 4+000 que uneix les poblacions de Riells i Viabrea i Breda . 
 
Degut a la incorporació d’aquest nou tram, es proposa el canvi de la condició de membre de 
l’Ajuntament de Breda que passarà a ser membre amb via verda. Per tal de concretar quin 
és el tram de via verda que passa a gestionar el Consorci es procedeix a determinar -ho i es 
grafia de color blau en la fotocòpia del plànol que s’acompanya com a document annex 1. 
 
Als efectes de formalització de l’esmentat conveni, 
 
III. PACTEN 
L’import de la quota anual aplicable serà la que resulti de l’acord aprovat cada any per part 
de l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 



 

 

La via verda que transcorre pel terme municipal de Breda i que surt grafiada de color blau a 
la fotocòpia del plànol que s’acompanya com annex 1, és la que gestionarà el Consorci de 
les Vies Verdes de Girona d’acord amb els objectius dels estatuts . 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data 
que s’assenyalen. 
Pel Consorci de les Vies Verdes l’Ajuntament de Breda 
 
President        Alcalde 
 
Secretari        Secretari» 
 
ANNEX 1 

 

 
 



 

 

Segon.- Notificar la present resolució al Consorci Vies Verdes als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Ratificar aquest acord al proper Ple. 

 
Intervencions 

L’Alcalde presenta la proposta.  
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que hi està a favor però 
demana que es faci un esforç per connectar el tram de Breda, que és molt i molt petit en 
comparació amb la resta de rutes gestionades pel Consorci, amb alguna altra ruta per tal 
que tingui sentit.  
 
L’Alcalde manifesta que la promoció de la Ruta de la Tourdera és una mica aquesta idea, la 
de connectar Breda amb altres rutes del nostre entorn, no obstant si el Sr. Reche vol dir 
connectar-nos amb rutes que vagin cap a Girona, això costarà més, però es pot plantejar el 
tema al  Consell Comarcal, amb la idea d’intentar connectar-nos amb la ruta del Carrilet, per 
exemple.  
 
Votacions 
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) 
 
4.2.- Ratificar decret 2022DECR000019 - Aprovar un conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Girona regulador de les condicions de la instal·lació de sistemes de 
generació fotovoltaica per autoconsum, cofinançat pel programa de regeneració i 
repte demogràfic del Pla de recuperació, transformació i resilència gestionat per 
l'IDAE 

 
“DECRET 

 
Exp.- X2022000056 
 
Antecedents 

 
El Reial Decret 692/2021, de 3 d’agost, regula la concessió directa d’ajudes per a inversions 
en projectes singulars locals d’energia neta en municipis del repte demogràfic (Programa 
DUS 5000), en el marc del Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 
 
El servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat un projecte per sol·licitar la 
subvenció esmentada, englobant els projectes presentats per diversos municipis de les 
comarques gironines, essent un d’aquests la vila de Breda. 
 
Per a regular les condicions de la instal·lació de sistemes de generació fotovoltaica per 
autoconsum, cofinançat pel programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència gestionat per l'IDAE, des de la Diputació de Girona 
s’ha redactat un conveni de col.laboració que s’ha de subscriure amb l’Ajuntament de Breda. 
 
Consta a l’expedient un informe de control intern permanent de secretaria-intervenció amb 
observacions, en el qual també s’adverteix que el Ple és l’òrgan competent per aprovar un 
conveni que regula un encàrrec de gestió i que requereix la majoria absoluta de conformitat 
amb el que preveu l’article 114.3.e) del TRLMRLC.  
 
Legislació aplicable 

 



 

 

Reial Decret 692/2021, de 3 d’agost, regulador de la concessió directa d’ajudes per a 
inversions en projectes singulars locals d’energia neta en municipis del repte demogràfic 
(Programa DUS 5000), en el marc del Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència. 
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 allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, 
 
Resolc: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona regulador de les 

condicions de la instal·lació de sistemes de generació fotovoltaica per autoconsum, 
cofinançat pel programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència gestionat per l'IDAE, en els termes en què figura en l’expedient 
amb la redacció que a continuació es recull: 
 
“EXP.: 2021/9509 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BREDA REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN 
DE SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN DICHO 
MUNICIPIO, COFINANCIADO POR EL PROGRAMA DE REGENERACIÓN Y RETO 
DEMOGRÁFICO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
GESTIONADO POR IDAE  
 
Partes 
 
Miquel Noguer i Planas, presidente de la Diputació de Girona, por nombramiento del Pleno 
de la Diputació del día 4 de julio de 2019, con domicilio en la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 
Girona, con NIF P1700000A, asistido por el secretario de esta corporación, Jordi Batllori i 
Nouvilas, y facultado por decreto del día 5 de noviembre de 2021. 
 
Dídac Manresa Molins, alcalde de Breda, por elección del Pleno del Ayuntamiento del día 15 
de junio de 2019, con domicilio en Plaza de la Vila, 9 17400 de Breda y NIF P1703000H, en 
representación del Ayuntamiento de Breda.  
 
Antecedentes 
 
1. Visto el Real Decreto 692/2021 de 3 de agosto, aprobado por el Consejo de Ministros por 
el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones en proyectos singulares 
locales de energía limpia en municipios del reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000 ), en 
el marco del Programa de Regeneración y Reto demográfico del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
 
2. Vistos y analizados los proyectos presentados por los municipios gerundenses incluidos 
en las siguientes medidas de la convocatoria: 
 
- Medida 1. Reducción de la demanda y consumo energético en edificios e infraestructuras 
públicas. 
- Medida 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable por autoconsumo, con o sin 
almacenamiento. 



 

 

- Medida 3. Instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o frío. 
- Medida 4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, smart 
rural y TIC. 
- Medida 5. Movilidad Sostenible 
 
3. Visto el interés de la Diputació de Girona en solicitar, licitar y ejecutar las inversiones 
incluidas en las medidas a través de los recursos humanos propios y de encargos externos 
para agilizar los procesos. 
 
4. Visto que la ejecutividad de esta resolución está condicionada a la aprobación de las 
subvenciones por parte de la IDAE y la aprobación de los correspondientes convenios con 
los entes locales beneficiarios. 
 
5. Visto que el municipio solicitó el Plan de Servicios para la transición energética y la acción 
climática aprobado por el Pleno de la Diputació de Girona el 26 de mayo de 2015 y 
modificado el 20 de junio y el 19 de septiembre de 2017 y el 19 de novembre de 2019. 
 
6. Visto que el Servicio de Medio Ambiente de la Diputació de Girona ha redactado la 
memoria del proyecto presentado por la Diputació de Girona en la convocatoria para la 
concesión directa de ayudas para inversiones en proyectos singulares locales de energía 
limpia en municipios del reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del 
Programa de Regeneración y Reto demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 
Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para formalizar este 
convenio, de acuerdo con los siguientes: 
 
Pactos 
 
Primero. Objeto. 
El presente convenio de colaboración tiene por objeto: 
a) Que el Ayuntamiento firmante de este convenio autoriza a realizar la contratación y 
adjudicación de las instalaciones de generación fotovoltaica en la Diputació de Girona. 
b) Regular las condiciones de ejecución y entrega del proyecto de instalación de sistemes 
de generación fotovoltaica para autoconsumo antes del inicio del procedimiento de 
contratación conjunta esporádica. 
c) Establecer la forma de pago del importe cofinanciado de la prestación núm. 4 por el 
Ayuntamiento, a efectos de lo dispuesto en los artículos 116.5 y 323.5 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 8 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre , por lo que se aprueba el reglamento general de la Ley de Contratos de 
las AAPP, correspondiente a dos conceptos: 
- Gasto elegible aprobado por IDAE: el 15% del total del presupuesto de ejecución material 
(IVA incluido) 
- Incremento del coste del proyecto en caso de que una vez redactado el proyecto ejecutivo 
el coste sea superior al coste previsto por el ayuntamiento: la totalidad del incremento del 
gasto. 
A efecto sindicativos, el presupuesto de ejecución por contrato que servirá para establecer el 
precio de licitación del proyecto, su valor estimado y la distribución de financiación entre las 
partes firmantes es la siguiente:  
 

Coste de la instalación y de gestión TOTAL 

Instalaciónde sistemes de generación fotovoltaica para 
autoconsumo 

139.064,70 

Coste de gestión 6.953,24 

TOTAL COSTE DE LA INSTALACIÓN 146.017,94 

 
  



 

 

FINANCIACIÓN TOTAL 

PROGRAMA DUS 5000 (85 %) 124.115,24 

TOTAL dus 5000 124.115,24 

Ayuntamiento (15%) 21.902,69 

TOTAL 146.017,94 

 
 
Segundo. Obligaciones económicas. 
Previamente a la aprobación del expediente de contratación, el Ayuntamiento deberá 
acreditar la plena disponibilidad del gasto que financia y la parte de la instalación que le 
corresponde pagar: la totalidad del incremento del coste del proyecto y el 15% del gasto 
elegible y de la dirección de obras (iva incluido). Esta acreditación deberá realizarse para los 
ejercicios presupuestarios correspondientes, mediante el certificado del acuerdo municipal 
de aprobación del gasto. 
 
El importe es provisional y será revisado al término de la ejecución total del proyecto de 
acuerdo con la certificación final y liquidación del contrato. Respecto al coste de la 
instalación, en el caso de existir mayores gastos para la realización del proyecto indicado, 
debidamente tramitados conforme a la normativa de contratación, éstos serán asumidos por 
el Ayuntamiento. En caso de que se produzca un menor gasto, las cantidades sobrantes se 
disminuirán en proporción a las respectivas aportaciones fijadas en la tabla anterior. 
 
La Diputació de Girona se obliga a destinar la aportación total realizada por el Ayuntamiento 
a la financiación del contrato objeto de este convenio. 
 
Tercero. Plazos y forma de pago. 
Una vez adjudicada la instalación, la Diputació de Girona comunicará al Ayuntamiento 
firmando de este convenio el importe de adjudicación y el importe a abonar por el 
Ayuntamiento en función del importe de adjudicación, ajustando los cálculos establecidos en 
el punto primero y segundo de este convenio. En el plazo de dos meses desde la 
notificación del acuerdo de adjudicación, el Ayuntamiento deberá abonar a la Diputació de 
Girona la quinta parte de la cantidad que le corresponde; y una vez finalice la obra, el 
Ayuntamiento abonará a la Diputació de Girona las otras cuatro quintas partes. Una vez 
realizada la certificación final de obra, de la que se enviará copia al Ayuntamiento, se 
ajustará el coste de los pagos al coste final de la obra. 
 
Cuarto. Interlocutor, Responsable del contrato y dirección técnica. 
En fase de ejecución de la contratación conjunta esporádica, la Diputació de Girona será el 
órgano de contratación que ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés público , penalizar y acordar su resolución y determinar los efectos de la misma. 
 
Para llevar a cabo estas prerrogativas de forma efectiva y coordinada, el Ayuntamiento 
nombrará a un interlocutor y la Diputació nombrará a un responsable del contrato. El 
responsable de contacto, con constante comunicación con el interlocutor municipal, será el 
encargado, a todos los efectos, de supervisar la ejecución del contrato, adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias a fin de asegurar la correcta realización de 
las prestaciones pactadas, señalando el ritmo de ejecución conveniente, así como de 
reforzar el control del cumplimiento del contrato y agilizar la solución de las diversas 
incidencias que puedan surgir durante su ejecución. 
 
La Diputació de Girona encargará, mediante contrato externo, la dirección técnica de la 
ejecución de las obras y los trabajos técnicos de seguridad y salud laboral. La dirección de 
la obra comporta la comprobación y vigilancia de la correcta realización. 
 
La dirección técnica y los responsables del contrato en el marco de sus respectivas 
competencias serán los responsables de la estricta sujeción de las obras a las 
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 



 

 

proyecto que sirve de base al contrato, de acuerdo con la normativa establecida en el 
capítulo I, del Título II del texto refundido de la ley de contratos del sector público y demás 
normativa concordante. 
 
Quinto. Seguimiento. 
El control y seguimiento del presente convenio lo llevará a cabo el jefe del Servicio de Medio 
Ambiente. 
 
Se constituirá, también, una Comisión Mixta formada por un miembro de cada uno de los 
signatarios de este documento, que tendrá por objeto revisar y garantizar la correcta 
ejecución del proyecto según se establece en las presentes cláusulas. También tendrá como 
finalidad interpretar el contenido de las cláusulas del convenio. Esta Comisión no tendrá 
personalidad jurídica. 
 
La Comisión se considerará formada con la presencia de todas las partes signatarias. 
Actuará como secretario/a el secretario general de la Diputació de Girona o funcionario de 
carrera en quien delegue. Ésta se reunirá a iniciativa del diputado de Medio Ambiente de la 
Diputació de Girona, o cuando alguno de sus miembros lo solicite. Los acuerdos tendrán 
que ser aprobados por consenso de los signatarios de este convenio. 
 
Sexto. Duración. 
El presente convenio de colaboración estará vigente desde el momento de su firma y hasta 
que se cumplan la totalidad de las obligaciones contraídas. Su duración prevista es para los 
años 2022-2025. 
 
Séptimo. Normativa legal. 
El presente Convenio de colaboración interadministrativo y de financiación se regirá por lo 
que disponen los artículos 47 y siguientes de la Ley40/2015, artículo 57 de la Ley  7/1985 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 303 y siguientes del ROAS (Decreto 
179/1995) y por el artículo 116.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
Octavo. Publicidad del Convenio. 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 26/2010 de Procedimiento 
Administrativo en Cataluña, el Convenio de colaboración Interadministrativo de financiación 
deberá publicarse en el DOGC y en el Portal de Transparencia de la Diputació de Girona. 
 
Noveno. Formas de extinción del convenio. 
El presente convenio de colaboración Interadministrativo de financiación se extinguirá por 
las siguientes causas: 
a) Por el incumplimiento por parte de cualquiera de las partes que lo hayan suscrito. 
b) Por finalización de su vigencia. 
c) Por el cumplimiento del contenido de este convenio 
d) Mediante la denuncia expresa de una de las partes que ejercita la opción de oponerse a 
la prórroga. 
 
Décimo. Compensación y reintegro. 
Si finalizado el plazo de pago en voluntaria, regulado en el pacto tercero, no se ha realizado 
el pago correspondiente, la Diputació de Girona podrá compensar la deuda pendiente con el 
pago de cualquier crédito que el deudor tenga o pueda tener, por cualquier concepto, con la 
Diputació de Girona. 
 
Si las actuaciones objeto de financiación de lo regulado en este convenio son objeto de un 
proceso de reintegro de la subvención como causa de la detección, por parte de la autoridad 
de auditoría Programa de Regeneración y Reto demográfico del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia o por otros organismos de control previstos por la normativa 
europea, de irregularidades en la ejecución del gasto certificado que con llevan correcciones 
sobre el gasto elegible, cada administración, de acuerdo con su grado de responsabilidad, 



 

 

deberá hacerlo se cargo de esta nueva obligación económica así como de la 
correspondiente sanción, establecida en los capítulos I y II del título IV de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones, que pueda derivarse. 
 
Undécimo. Litigios. 
Para la solución de cualquier cuestión litigiosa derivada del presente acuerdo de naturaleza 
administrativa, las partes se someten a la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez 
agote la vía de resolución pactada en sede de la Comisión Mixta paritaria. 
 
Antes de acudir a la Jurisdicción contencioso administrativa será necesario formular 
requerimiento previo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
Duodécimo. Cláusula de atribución de competencias 
En relación con este convenio aprobado por decreto de la Diputació de Girona y el municipio 
de BREDA, cuando deba procederse a realizar a posteriori, correcciones de errores 
materiales, aritméticos y modificaciones no sustanciales, se podrán resolver por resolución 
de Presidencia y Alcaldía, a efectos de celeridad y simplificación del procedimiento 
administrativo. 
 
Y, como prueba de conformidad, ambas partes firman, electrónicamente, este convenio de 
colaboración.” 
 
Segon.- Notificar la present resolució a la Diputació de Girona juntament amb el conveni 

signat. 
 
Tercer.- Ratificar els presents acords pel proper Ple de la corporació que es celebri. 

 
Intervencions 

L’Alcalde presenta la proposta, explicant que l’Ajuntament ha demanat a la Diputació que 
presenti a una subvenció europea del Next Generation, el projecte d’instal.lació de plaques 
fotovoltaiques a quatre equipaments municipals.  Aquesta tramitació es farà sota el 
paraigües de la Diputació que ha realitzat un projecte vertebrador amb 17 municipis més, i 
per tant s’encarrega a la Diputació que contracti i executi aquest projecte una vegada hagi 
rebut els fons europeus, que preveuen cofinançar el 85% del cost i l’Ajuntament només hi 
haurà de posar 21.000 euros.  Conclou dient que la tramitació d’aquest tipus de subvencions 
i projectes europeus és molt lenta, atès que la demanda es va realitzar el passat mes de 
novembre i l’atorgament es preveu que es faci en el termini de sis mesos.  
 
Votació 
Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, 

Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, 
José Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 
Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
5.0.- Donar compte dels informes de Sindicatura de Comptes sobre el Compte General 
del 2019 

 
Antecedents 
 

Amb registre d’entrada número E2021005768, de 15 de desembre de 2021, Sindicatura de 
Comptes ha tramès, d’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la 
Sindicatura de Comptes,i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 
2011, l’ ubicació al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) de l’informe 21/2021, 
relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2019, juntament amb sis 
volums d’annexos (de comptes individualitzats dels ens locals). 
 



 

 

Vist l’informe i l’annex 2, pàgina 271 a 273, on publiquen les dades del Compte General del 
2019 referent a l’ajuntament de Breda. 
 
Legislació aplicable 
 

Disposició addicional sisena de la Llei 26/2009 de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives. 
 
Es dona compte al Ple  
 
Primer. De l’informe 21/2021, publicat per Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al 

Compte general de les corporacions locals, de l’exercici 2019, juntament amb els volums 
d’annexos dels comptes individualitzats dels ens locals. 
 
Es pot accedir directament, tant a l’informe com l’annex 2, on surten els comptes de la 
corporació, als enllaços següents: 
 
Informe: http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca.pdf  
Annex 2:  http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_2.pdf 
 
 
Intervencions 

L’Alcalde presenta la proposta explicant que es tracta d’un tràmit formal per donar 
compliment a la  llei que estableix que els informes de la Sindicatura s’han de sotmetre al 
coneixement del Ple de la corporació.   Aquest punt no s’havia tractat mai al Ple però el 
secretari entén que s’haurà de fer cada any, per deixar constància que l’Ajuntament pren 
coneixement  del resultat de la revisió del comptes generals, en aquest cas el del 2019, que 
en fa la Sindicatura de Comptes.  Conclou que l’informe es pot consultar per qualsevol 
ciutadà atès que són dades obertes.   
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
6.0.- Donar compte de l'acord de declaració del resultat de la consulta popular no 
referendària de la Comissió de control de les Consultes populars no referendàries 

 
Antecedents 

 
El Ple de la Corporació celebrat el dia 27 de juliol de 2021 va aprovar una Resolució 
institucional a favor de la celebració d’una consulta popular no referendària que versi sobre 
la necessitat de disposar d’un equipament lúdic de titularitat pública.  
 
Per Resolució de l’Alcaldia 2021DECR000803, de 19 de octubre de 2021, s’aprova convocar 
la consulta popular no referendària sobre la necessitat de disposar d’un equipament lúdic de 
titularitat pública en els termes plantejats per la Resolució institucional aprovada pel Ple de 
la Corporació de data 27 de juliol de 2021. 
 
Celebrada la consulta popular no referendària sobre la necessitat de disposar d’un 
equipament lúdic de titularitat pública, en data 22 de novembre de 2021 s’emet una acta 
general d’escrutini de vots que literalment diu: 
 
Aportades, pels membres de les meses de votació de la consulta popular, les actes 
d’escrutini de les urnes de votació, de dissabte 20 i diumenge 21 de novembre, efectuat el 
diumenge 21 de novembre a partir de les 20:00h. 
 
Essent l’escrutini de l’urna del dissabte 20 de novembre: 
 
 
 



 

 

Número d’electors 3.324 

Electors censats que han votat  339 
Vots en blanc 1 

Vots nuls  0 
 

Opcions de vot Vots obtinguts 
Amb lletra Amb 

números 

A.- Mantenir la relació contractual actual Cent vint-i-sis 126 
B.- Treballar per fer que el Cercle Bredenc sigui de 
titularitat pública 

Cent cinquanta-
set 

157 

C.- Centrar els esforços en la construcció d'un nou 
equipament al marge del Cercle Bredenc 

Cinquanta-cinc 55 

 
I el de l’urna del diumenge 21 de novembre: 
 
Número d’electors 3.324 

Electors censats que han votat  573 
Vots en blanc 4 

Vots nuls  2 

 
Opcions de vot Vots obtinguts 

Amb lletra Amb 
números 

A.- Mantenir la relació contractual actual Doc-cents 
trenta-set 

237 

B.- Treballar per fer que el Cercle Bredenc sigui de 
titularitat pública 

Dos-cents 
cinquanta-u 

251 

C.- Centrar els esforços en la construcció d'un nou 
equipament al marge del Cercle Bredenc 

Setanta-nou 79 

 
L’escrutini general de vots emesos en la Consulta popular no referendària sobre la 
necessitat de disposar d’un equipament lúdic de titularitat pública és el següent: 
 
Número d’electors 3.324 

Electors censats que han votat  912 
Vots en blanc 5 

Vots nuls  2 
 

Opcions de vot Vots obtinguts 
Amb lletra Amb 

números 

A.- Mantenir la relació contractual actual Tres-cents 
seixanta-tres 

363 

B.- Treballar per fer que el Cercle Bredenc sigui de 
titularitat pública 

Quatre-cents vuit 408 

C.- Centrar els esforços en la construcció d'un nou 
equipament al marge del Cercle Bredenc 

Cent trenta-
quatre 

134 

 
El que estableix l’opció B.- Treballar per fer que el Cercle Bredenc sigui de titularitat 
pública com a guanyadora de la consulta popular no referendària sobre la necessitat de 
disposar d’un equipament lúdic de titularitat pública, per ser la més votada, amb un total de 
408 vots dels 912 emesos durant les dues jornades de votació celebrades. 
 
Aquesta acta general es comunica a la Comissió de control de les Consultes populars no 
referendàries que acorda: 
 



 

 

“Número acord: 02/2022 
 
Objecte declarar el resultat de la consulta popular no referendària sobre la necessitat de 
disposar d’un equipament lúdic de titularitat pública. 
 
A la vista de l’article 15.1.f) de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana;  
 
A la vista de l’acta general d’escrutini de vots emesa per la Comissió de Seguiment el 22 de 
novembre de 2021. 
 
La Comissió de Control per unanimitat dels membres presents a la sessió  
 
ACORDA 
 
1.1. Declarar el resultat de la consulta popular no referendària sobre la necessitat de 
disposar d’un equipament lúdic de titularitat pública  
 
Nombre de persones cridades a participar: 3.324 
Nombre de vots emesos: 912  
 
Les diferents opcions de vot han obtingut el següent resultat:  
 
Opció de vot         Nombre de vots  
A.- Mantenir la relació contractual actual      363  
B.- Treballar per fer que el Cercle Bredenc sigui de titularitat pública  408  
C.- Centrar els esforços en la construcció d’un nou equipament  
al marge del Cercle Bredenc       134  
Blancs          5  
Nuls           2  
 
1.2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Breda als efectes previstos a l’article 8 de la 
Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes  de 
participació ciutadana.  
 
Aquest acord s’adopta per unanimitat dels membres de la Comissió presents a la sessió.  
 
Barcelona, 18 de gener de 2022” 
 
Legislació aplicable 

Els articles 69 a 71 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
Llei 10/2014, de 26 de setembre de 2014, sobre consultes populars no referendaries i altres 
formes de participació ciutadana. 
 
Donar compte al Ple de la Corporació 
 
Primer.- De l'acord de declaració del resultat de la consulta popular no referendària de la 

Comissió de control de les Consultes populars no referendàries pel que es declara el resultat 
de la consulta popular no referendària sobre la necessitat de disposar d’un equipament lúdic 
de titularitat pública l’obtingut pels membres de les meses de votació de la consulta popular, 
les actes d’escrutini de les urnes de votació, de dissabte 20 i diumenge 21 de novembre, 
efectuat el diumenge 21 de novembre a partir de les 20:00h. 
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta explicant que la Comissió de Control de les Consultes 
Populars va emetre el passat 18 de gener un acord pel qual declarava el resultat de la 
consulta d’acord amb l’acta d’escrutini que les meses varen aixecar, i per tant dona el seu 



 

 

vistiplau a tot el procés participatiu.  Mitjançant el present acord, l’Ajuntament tanca i dona 
compliment allò que s’havia dit i a l’article 8 de la llei que regula les consultes.  
 
El Ple se’n dona per assabentat.   
 
7.0.- Aprovació inicial del Pla Local d'habitatge 

 
Antecedents 
 
A principis de 2021 l’Ajuntament de Breda va impulsar un pla d’habitatge amb l’objectiu 
d’establir estratègies i actuacions per tal de fer efectiu l’accés dels ciutadans a un habitatge 
digne i adequat, de la manera més sostenible possible i amb la major optimització del parc 
d’habitatges existent al municipi. 
 
La Junta de Govern Local en data 1 de febrer de 2021, va aprovar l’adjudicació del contracte 
menor de serveis per la redacció del Pla Local d’Habitatge a Social House 
 
L’empresa adjudicatària a fet entrega del Pla Local d’habitatge de Breda pel període 2022-
2027. 
 
La competència municipal es reconeix expressament a l’article 8.2 de la Llei 18/2007, de 28 
de desembre, del dret a l'habitatge, que estableix que a més de les competències de 
promoció i gestió que els reconeix la legislació de règim local i les competències de control, 
inspecció, execució forçosa, sanció i altres que els reconeix aquesta Llei, els ens locals 
poden concertar polítiques pròpies d'habitatge amb l'Administració de la Generalitat, en el 
marc dels instruments locals i supralocals de planificació que estableixen aquesta Llei i la 
legislació urbanística. 
 
Legislació aplicable 

 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge  
 
Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració de l Ple per a la seva aprovació 
els següents acords: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local d’Habitatge de Breda pel període 2022-2027, 

redactat per Social House. 
 
Segon.- Sotmetre l’anterior acord a informació pública pel termini de trenta dies a comptar 

des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, al BOP de 
Girona, i a la web municipal www.breda.cat. Durant aquest termini qualsevol interessat 
podrà examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients. 
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, els 
acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu sense necessitat de cap altre 
acord.  
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per aprovar l’acte 

administratiu definitiu, o si s’escau, la resolució de les al·legacions i reclamacions que es 
presentin pels interessats contra l’acord inicial.  
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta explicant que l’Ajuntament ha treballat els darrers mesos en 
la confecció d’un Pla Local d’Habitatge realista amb l’objectiu que es pugui portar a terme i 
sigui una realitat.  Explica que si el Pla hagués estat molt ambiciós segurament seria fer 
volar coloms perquè l’Ajuntament no tindria capacitat per realitzar-lo.   Explica que una de 



 

 

les mesures principals del Pla és que l’Ajuntament contracti un tècnic d’habitatge per 
gestionar el dia a dia, i per tant es preveu que a partir del mes d’abril l’Ajuntament ja 
comptarà amb un perfil tècnic unes hores al mes per donar suport a la gestió de l’habitatge.  
L’altra actuació financerament més important serà l’obtenció de dos o tres habitatges de 
titularitat municipal per necessitats assistencials.  Explica que aquesta necessitat es va 
posar de manifest fa uns anys, amb el desnonament d’una família de Breda, que es va 
poder solucionar amb la bona voluntat i el voluntarisme dels veïns, però des de l’àmbit 
institucionals hem de poder donar resposta a aquestes problemàtiques i no ens pot tornar a 
passar que no disposem dels mitjans ni dels habitatges d’acollida i assistencials.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda manifesta que han revisat el Pla i veuen que 
en el pressupost de despeses hi ha una partida de drets de tempteig i retracte de 50.000 
euros que no sabem què és.     
 
L’Alcalde respon que es tracta dels drets dels actius de la SAREB, sobre els quals 
l’Ajuntament podria igualar l’oferta per adquirir algun habitatge.  L’import de 50.000 euros és 
el que es preveu que pugui costar un habitatge comprat en aquestes condicions, sense 
comptar amb possibles subvencions. 
 
La Sra. Cortada manifesta que de totes formes el seu grup s ’abstindrà perquè vol valorar i 
analitzar més en calma el document durant el tràmit d’informació pública.  
 
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) 
 
 
8.0.- Declarar la caducitat i l’arxiu de les actuacions de l’expedient de resolució del 
contracte de les obres del desglossat de la fase 2 del projecte d’urbanització de la 
UA16: sector industrial sud, Breda (expedient X2021000011) i iniciar l’obertura d’un 
nou procediment per resoldre el contracte d’obres formalitzat amb TECYR 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. 

 
Antecedents 
 

El Ple de l’Ajuntament de Breda reunit el dia 1 de febrer de 2021, va iniciar l’expedient de 
resolució del contracte d’obres, adjudicat el 27 de novembre de 2017 a TECYR 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A, per la urbanització del desglossat de la fase 
2 del projecte d’ urbanització UA16: sector industrial sud, Breda, per causa imputable al 
contractista, per: 
 

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

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

 
L’expedient de resolució del contracte s’ha tramitat en les seves fases prèvies d’incoació, 
d’audiència i oposició del contractista fins arribar a la petició de Dictamen preceptiu de la 
Comissió Jurídica Assessora, no obstant en aquest tràmit l’expedient ha resultat paralitzat 
per divergències en la forma de presentar la documentació davant la pròpia Comiss ió 
Jurídica Assessora.  
 
Ha estat la pròpia Directora General d’Administració Local, mitjançant comunicació de data 
13.12.2021, que ha advertit de la possible caducitat de l’expedient, en els termes següents:  
 



 

 

“- Cal advertir la possible caducitat de l’expedient, atès que, de conformitat amb l’article 
212.8 LCSP, els expedients de resolució contractual hauran d’ésser instruïts i resolts en el 
termini màxim de vuit mesos; si bé cal fer constar que la Sentència del TC 68/2021, de 18 de 
març, declara que l’esmentat apartat vuitè no és conforme amb l’ordre constitucional de 
competències, en els termes del fonament jurídic 7 C) c) de la referida sentència. En aquest 
sentit, cal destacar els Dictàmens 367/2021 i 368/2021 de la Comissió Jurídica, ambdós de 
data 26 de novembre de 2021, els quals han determinat la caducitat dels procediments 
iniciats d’ofici pel transcurs del termini de tres mesos, amb la motivació que es conté en els 
dictàmens assenyalats.” 
 
A la vista d’aquesta advertència de caducitat, el secretari-interventor ha emès un informe 
que conclou que el procediment de resolució del contracte d’obres formalitzat amb TECYR 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A, ha caducat per haver transcorregut el 
termini màxim per resoldre, i per tant, el Ple ha de declarar la caducitat i acordar l'arxivament 
de les actuacions, sense perjudici que torni obrir un nou procediment atès que la possibilitat 
d’acció no ha prescrit. En aquest cas, es podran conservar i incorporar al nou procediment 
els actes i tràmits el contingut dels quals s’hagués mantingut igual de no haver-se produït la 
caducitat. 
 
A la vista d’aquesta proposta d’arxiu de les actuacions per caducitat i obertura simultània 
d’un nou procediment, es proposa iniciar de nou el procediment conservant tots els actes, 
informes, motivacions i causes que varen motivar l’obertura de l’expedient de resolució del 
contracte d’obres, i que bàsicament es recullen en els antecedents que es transcrivien a 
l’acord plenari de data 1 de febrer de 2021, que són els següents: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada en data 31 de juliol de 2017, 
va aprovar l’expedient de la contractació de les obres del desglossat de la fase 2 del projecte 
d’urbanització UA16: sector industrial sud, Breda (Exp.- 1379-000001-2017). 
 
El procediment de licitació es va fer públic en data 17 d’agost de 2017 mitjançant anuncis en 
el BOP número 157 i en el perfil del contractant.  
 
Dins el termini atorgat per presentar les ofertes, s’hi varen presentar 24 proposicions per 
participar en el procediment de licitació. 
 
En data 23 d’octubre de 2017 es va reunir en audiència pública la Mesa de Contractació per 
procedir a l’obertura del sobre número 2 relatiu a l’oferta econòmica i tècnica. De les ofertes 
econòmiques presentades va resultar que tres proposicions estaven afectades per una 
presumpció de baixa temerària. A la vista d’aquesta situació la Mesa va requerir als 
licitadors afectats per la temeritat, que justifiquessin la viabilitat econòmica de la seva oferta i 
acreditessin les seves condicions de mercat i les garanties d’execució del contracte d’acord 
amb el projecte d’obres aprovat. 
 
El tràmit de justificació només va ser completat per l’empresa TECYRSA, que en data 3 de 
novembre de 2017 per RE núm. E2017011801, va presentar justificació de la oferta 
econòmica. Aquesta va ser valorada i informada favorablement pel tècnic Sr. Fèlix Belmat 
López, enginyer redactor del projecte d’urbanització, en el sentit que “es pot considerar que 
justifica suficientment la validesa, viabilitat i proporc ionalitat de la seva oferta.”. 
 
A la vista d’aquest informe, la Mesa de contractació reunida en data 20 de novembre de 
2017 va acordar proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa 
TECYR CONTRUCCIONES Y REPARACIONES SA (TECYRSA) per haver presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per a la corporació, i haver justificat correctament la 
presumpta baixa temerària. No obstant la Mesa va proposar que es requerís una garantia 
del 10% del preu d’adjudicació sense IVA.  
 
El Ple de data 27 de novembre de 2017 va adjudicar el contracte d’obres del desglossat de 
la fase 2 del projecte d’urbanització de la UA16: sector industrial sud de Breda, a l’empresa 



 

 

TECYRSA, amb CIF A84284892, pel preu total de set-cents setanta quatre mil sis cents sis 
euros, amb setze cèntims (774.606,16 €. IVA exclòs). 
 
Al contracte li és d’aplicació el supòsit d’inversió del subjecte passiu de l’ IVA, en aplicació 
de l’article 84.1.2º.f) de la Llei de l’ IVA 37/1992, de 29 de desembre. 
 
El contracte s’havia d’executar de conformitat amb les condicions d’execució establertes en 
el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, i les millores 
ofertes per l’adjudicatari, entre les quals hi figura un període de 5 anys de garantia.  
 
Una vegada adjudicat, en data 15 de desembre de 2017, l’empresa TECYRSA va dipositar a 
la tresoreria de l’Ajuntament la garantia definitiva del contracte, fixada en 77.460,61 euros, 
corresponent al 10% de l’import de l’adjudicació. 
 
La garantia es va formalitzar mitjançant un certificat d’assegurança de caució número 
4.182.435 de ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y REASEGUROS, amb 
NIF A-28008795. 
 
Posteriorment, en data 23 de gener de 2018, es va formalitzar contracte administratiu, 
mitjançant signatura de l’Alcalde i del Sr. J.A..P.L amb DNI 05xxx80xN en representació de 
la mercantil TECYRSA. 
 
El termini d’execució va ser fixat en vuit mesos des de la data de la signatura de l’acta de 
replanteig. L’acta de replanteig es va signar el 12 de febrer de 2018, per tant, el termini 
d’execució finalitzava el 12 d’octubre de 2018.  
 
El preu del contracte ha estat abonat mensualment a compte mitjançant certificacions d’obra 
executada. 
 
Durant l’execució del contracte l’empresa Tecyrsa va presentar les següents factures que 
prèvia certificació de l’obra per part de la direcció facultativa, varen ser reconegudes i 
pagades per l’Ajuntament: 
 

CERTIFICACIO 1 44.766,53 
CERTIFICACIO 2 52.814,08 

CERTIFICACIO 3 42.858,90 
CERTIFICACIO 4 62.821,73 

CERTIFICACIO 5 106.008,93 
CERTIFICACIO 6 160.285,89 

CERTIFICACIO 7 94.040,81 
CERTIFICACIO 8 59.330,93 

CERTIFICACIO 9 61.455,57 

CERTIFICACIO 10 27.678,37 
CERTIFICACIO 11 62.544,42 

 total 774.606,16 
 
En data 9 d’octubre de 2018 RE núm. E2018003181 l’empresa TECYRSA va sol.licitar una 
pròrroga de 30 dies hàbils per la finalització de les obres. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 
2018DECR000705 de data 16 d’octubre de 2018, es va atorgar una pròrroga de 30 dies 
hàbils fins el 26 de novembre de 2018. 
  
En data 22 de novembre de 2018 RE núm. E2018003765 l’empresa TECYRSA va sol.licitar 
una nova de pròrroga de 15 dies hàbils per la finalització de les obres. Mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 2018DECR000858 de data 28 de novembre de 2018, es va atorgar una 
pròrroga de 15 dies hàbils fins el 18 de desembre de 2018, advertint que en cas que en 
aquesta data no haguessin finalitzat i recepcionat les obres, el contractista incorrerà en 
demora en l’execució i si s’escau en les penalitats contractuals fixades per la legislació de 
contractes del sector públic.  



 

 

 
En data 18 de desembre de 2018 RE núm. E2018004058, l’empresa TECYRSA va 
presentar una nova sol·licitud de pròrroga de 18 dies hàbils per la finalització de les obres. 
Mitjançant Decret de data 21 de desembre de 2018 es va denegar l’autorització de pròrroga 
del contracte de les obres atès que no es justificava ni acreditava suficientment que 
l’incompliment del termini fos per causes alienes a la voluntat del contractista. Els mateixos 
acords advertien a l’empresa contractista TECYRSA que amb efectes del dia 19 de 
desembre de 2018 incorria en mora respecte el compliment del termini total d’execució de 
les obres. 
 
En data 29 de gener de 2019, el Sr. F.L, en representació de TECYRSA va presentar una 
comunicació de la finalització de les obres i va demanar a l’Ajuntament que procedís a la 
recepció provisional de les mateixes.  
 
En data 30 de gener de 2019, es va formalitzar una acta de recepció provisional que va ser 
signada per part de Sr. Felix Belmar, com a Director d’Obra i per part del Sr. Félix López, en 
representació de TECYRSA  
 
En virtut d’aquest document, les parts indicades procedien a revisar l’estat de les obres i 
concretaven que l’obra es troba finalitzada i en condicions adequades de seguretat i 
funcionalitat per tal de ser lliurada al seu ús públic i per tant, es procedia a l’obertura 
complerta de l’espai públic. 
 
La mateixa acta recollia que quedava pendent l’execució d’una sèrie de repassos o 
actuacions, concretament les següents:  
 
1.- Repassos generals, pels quals s’atorguen un termini màxim per a executar aquests 
repassos de 2 setmanes. 
 
2.- Repassos condicionats a la meteorologia, que bàsicament es tracta de la reparació de la 
xarxa de clavegueram derivada de la inspecció amb càmera de TV, inclòs el repàs als pous. 
S’atorga un termini màxim per a executar aquests repassos de 2 mesos. 
 
3.- Actuacions condicionades a l’execució de treballs a executar per tercers, pels quals 
s’atorguen un termini màxim d’1 mes a comptabilitzar a partir del moment de la finalització 
de les actuacions per part del tercer. 
 
4.- Documentació final d’obra. S’atorga un termini màxim per aportar el document as built d’1 
mes, que ha d’incloure els plànols, els certificats materials, i els justificants de pagaments a 
ENDESA i document de cessió d’instal·lacions 
 
A la vista d’aquesta acta de recepció provisional, en data 11 d’abril de 2019 el secretari-
interventor va emetre un informe que posava de manifest que no cons tava a l’ Ajuntament 
de Breda que s’haguessin realitzat les actuacions pendents, ni tampoc constava que 
s’hagués emès l’informe preceptiu del Director facultatiu de l’obra sobre l’estat de la 
reparació de les obres. L’esmentat informe de secretaria concloïa que les obres no podien 
ser objecte de recepció en tant no es realitzessin totes les actuacions que es detallaven a 
l’acta de data 30.01.2019 subscrita pel contractista i el director de les obres.  
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019DECR000345 de data 11 d’abril de 2019 es va 
admetre la justificació de la demora en l’execució de les obres d’acord amb l’informe del 
director facultatiu de l’obra emès en data 31 de gener de 2019, no obstant es va requerir a 
TECYRSA i a PRODOP, que acredités dins el termini improrrogable de 10 dies hàbils, que 
s’havien executat tots els treballs i actuacions pendents de realitzar i que l’obra era 
susceptible de ser recepcionada amb caràcter definitiu a fi d’iniciar el còmput del termini de 
garantia.  
 



 

 

Els esmentats acords varen ser notificats a TECYRSA en data 29 d’abril de 2019, advertint 
que finalitzat el termini de 10 dies sense acreditar la total finalització de les obres, el 
contractista es situaria en mora en l’execució del contracte i es podrien aplicar les penalitats 
contractuals previstes a la clàusula 21 del Plec de clàusules economicoadministratives i 
l’article 212.4 y 5 del Reial Decreto Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.  
 
TECYRSA no va presentar cap al·legació al respecte i va deixar transcorre el termini sense 
acabar de realitzar la totalitat de les obres d’urbanització adjudicades.  
 
Per altra banda, en data 2 de maig de 2019, la direcció de les obres de PRODOP va 
informar a l’Ajuntament que les actuacions condicionades a l’execució de treballs per tercers 
(treballs associats a la companyia elèctrica ENDESA), no han estat executats ja que la 
companyia no ha realitzat les actuacions pertinents prèvies, i que el document As Built no 
s’ha pogut lliurar degut a l’incompliment del punt anterior.  
 
També informa que mentrestant, han aparegut noves demandes de tercers sol·licitant 
petites intervencions per al condicionament de les seves instal·lacions:, concretament: 
 
- TELEFONICA. Construcció d’un basament per un armari de telecomunicacions (pedestal) 
- ENDESA. Estesa de formigó al voltant dels Centres de Distribució construïts i formalització 
de les noves escomeses elèctriques a dues naus. 
 
En relació a tots aquests punts, la Direcció de l’Obra ha estat requerint amb insistència al 
contractista TECYRSA la resolució de tots aquests punts. 
 
Atenent que el termini d’execució de les obres d’urbanització ha estat àmpliament superat 
per incompliments imputables al contractista, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 
2019DECR001040 de data 11 de novembre de 2019 es va requerir a TECYRSA que finalitzi 
les obres d’urbanització del desglossat de la fase 2 del projecte d’urbanització UA16: sector 
industrial sud, Breda, i formalitzi l’acta de recepció de les obres en la major brevetat 
possible, advertint de l’inici del còmput del període de mora en el termini d’execució de les 
obres, amb efectes del dia 15 de maig de 2019. 
 
Davant d’aquest últim requeriment no es va rebre cap resposta per part de TECYRSA. 
 
En data 9 de desembre de 2020 els serveis jurídics de l’Ajuntament de Breda varen emetre 
un informe jurídic sobre la resolució del contracte d’ obres per causa imputable al 
contractista. 
 
En aquest informe es fa constar que TECYRSA s’ha declarat en concurs voluntari per auto 
de data 27 de maig de 2020 dictat per la Lletrada d’ Adminis tració de Justícia del Jutjat 
Mercantil núm. 14 de Madrid, tal com consta en el concurs ordinari 556/2020, amb número 
de identificació general del procediment 28.079.00.2-2020/001579. 
 
Atès a les circumstàncies descrites, els serveis jurídics recomanen no procedir a la imposició 
de les penalitats per demora en el compliment del contracte i optar per la resolució del 
mateix. 
En aquest sentit la naturalesa de les penalitats de l’ article 212.4 del RDL 3/2011, és la de 
forçar al contractista per tal que aquest compleixi les seves obligacions contractuals a 
satisfacció de l’ Administració. Donades les circumstàncies actuals, la imposició de 
penalitats esdevindria infructuós respecte a la finalitat de les mateixes, doncs la empresa 
contractista es troba immersa en un concurs de creditors, fet que dificulta que aquesta pugui 
complir les seves obligacions, encara ser hi forçada.  
 
A banda de la demora en la execució del contracte, tal com cita l’ article 223 d) del RDL 
3/2011, la lletra b) del precepte exposat, estableix que, constitueix causa de resolució del 
contracte la declaració en concurs. 
 



 

 

D’ aquesta manera la contractista TECYRSA, es troba en dues causes de resolució del 
contracte imputables a la mateixa. 
 
Per tot l’ exposat es proposa al Ple de la Corporació, en la seva qualitat d’ òrgan de 
contractació i en virtut de la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, que iniciï l’ oportú 
expedient de resolució del contracte per causa imputable al contractista, en els termes de 
l’article 109 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.  
 
Una vegada resolt el contracte, l’Ajuntament haurà de finalitzar les obres d’urbanització amb 
una nova contracta, i reclamar si s’escau els danys i perjudicis a TECYRSA” 
 
Legislació aplicable 
 

L'article 53 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
Els articles 25, 40, 51, 84 i 95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del 
Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 
 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de les obres del desglossat de la fase 
1 del projecte d’urbanització de la UA16: sector industrial sud de Breda. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació 
els següents acords: 

 
Primer.- Declarar la caducitat i l’arxiu de les actuacions de l’expedient de resolució del 

contracte d’obres, adjudicat el 27 de novembre de 2017 a TECYR CONSTRUCCIONES Y 
REPARACIONES, S.A, per la urbanització del desglossat de la fase 2 del projecte d’ 
urbanització UA16: sector industrial sud, Breda, per causa imputable al contractista, iniciat 
per acord plenari de data 1 de febrer de 2021 (expedient. X2021000011). 
 
Segon.- Iniciar un nou expedient (X2022000138) de resolució del contracte d’ obres 

adjudicat el 27 de novembre de 2017 a TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, 
S.A, per la urbanització del desglossat de la fase 2 del projecte d’ urbanització UA16: sector 
industrial sud, Breda, per causes imputables al contractista, concretament per: 
 

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

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

 

Els fets, les fonamentacions jurídiques i les causes de resolució són les consten en els 
acords, informes i documents que conformen l’expedient número X2021000011, que es 
conserven i s’incorporen en la seva totalitat al nou expedient, sense perjudici que en el marc 
del nou procediment es realitzaran de nou els tràmits d’audiència als interessats, informes 
proposta de resolució i petició de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.  
 



 

 

Tercer.- Proposar la confiscació de la totalitat de la garantia definitiva dipositada a favor de 
l’Ajuntament de Breda, que es correspon a 77.460,61 euros avalats mitjançant un certificat 
d’assegurança de caució número 4.182.435 de ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA 
SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A-28008795, com a conseqüència de l’incompliment 
contractual per demora en el compliment dels terminis per a l’execució del contracte que es 
detalla en el punt a) del punt segon dels presents acords. 
 
Aquesta garantia és exigible a primer requeriment per part de l’Administració, això significa 
que l’avalador ha de transferir la quantitat a favor de la hisenda municipal, sense perjudici 
que posteriorment interposi els recursos administratius o jurisdiccionals que cregui oportú en 
defensa dels seus drets o repeteixi el seu dret sobre l’avalat.  
 
No obstant això, la transferència de l’import de la garantia es requerirà una vegada 
l’expedient de resolució del contracte hagi estat aprovat amb caràcter definitiu mitjançant 
acord o resolució definitiva que posi fi a la via administrativa.  
 
Una vegada esdevingui definitiva, l’Ajuntament requerirà a ATRADIUS CREDITO Y 
CAUCION SA SEGUROS Y REASEGUROS per tal que transfereixi, en el termini de 15 dies, 
la quantia de 77.460,61 euro al compte bancari que indiqui l’Ajuntament. 
 
Quart.- Atorgar un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 

notificació o publicació dels presents acords a favor de les següents persones: 
 
a) TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. 
b) PABLO UREÑA GUTIÉRREZ, en qualitat d’administrador concursal de TECYRSA. 
c) ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA, en qualitat d’avalador/assegurador de TECYRSA. 
d) PRODOP, en qualitat de director facultatiu de les obres.  
 

Durant aquest termini d’audiència, els interessats podran presentar les al.legacions i 
reclamacions que considerin oportuns als seus interessos.  
 
Cinquè.- En el cas que dins el termini d’audiència es presentin al·legacions aquestes seran 

informades i podran ser estimades o desestimades de forma motivada en la resolució que 
posi fi a la fi administrativa.  
 
En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, es delega a l’Alcaldia l’exercici 
de la competència per acordar la resolució definitiva del contracte per incompliments 
imputables al contractista, amb els efectes previstos per la legislació de contractes del sector 
públic.  
 
Concretament s’adverteix que la resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, 
medició i liquidació de les obres realitzades segons l’ establert al projecte, fixant els saldos 
pertinents a favor o en contra del contractista. Del resultat d’ aquest acte es coneixeran 
quines son les obres pendents després de la resolució i, una vegada coneguda aquesta 
dada, el redactor del projecte o un tècnic qualificat haurà de redactar la corresponent 
separata del projecte, on quedin concretades, definides i valorades les unitats d’ obres 
pendents d’ execució. 
 
No obstant el contractista haurà d’ indemnitzar a l’Ajuntament de Breda pels danys i 
perjudicis ocasionats, i entre aquests danys es comptabilitzaran les despeses que siguin 
necessàries per executar totes les obres i actuacions d’urbanització pendents, que hagin de 
ser contractades a tercers.  
 
La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, sense 
perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix a l’ 
import que excedeixi de la garantia confiscada. Aquesta garantia es retindrà a favor de 
l’Ajuntament fins a la liquidació del contracte que es realitzarà passats cinc anys a comptar 
de la recepció definitiva de la urbanització.  



 

 

 
Sisè.- Publicar la proposta de resolució del contracte en el Perfil de Contractant i al BOP.  

 
Setè.-  Notificar els presents acords a l’empresa TECYRSA, a PABLO UREÑA 

GUTIÉRREZ, a ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA, i a PRODOP.  
 
Vuitè.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme 

aquest acord. 
 
 
Intervencions 

L’Alcalde presenta la proposta.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda pregunta si hi ha pendent alguna devolució 
de quota als propietaris.  
 
L’Alcalde manifesta que encara no han acabat de pagar el 100% de les obres atès que 
encara falta que l’Ajuntament liquidi la primera fase i l’import del 10% d’aprofitament 
urbanístic, que s’ha deixat pel final amb la voluntat de tenir l’obra finalitzada.   Totes les 
quotes que s’han passat fins ara tenen la condició de provisionals a l’espera de la liquidació 
definitiva de les obres, però en cap cas es preveu que s’hagi de retornar cap quantitat.    
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta sobre els problemes que va donar 
la xarxa de clavegueram.  
 
L’Alcalde respon que és un problema que ja es va solucionar.   
 
Votacions 
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.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores del procés de 
Pressupostos participatius 

 
Antecedents 
 
El Ple de la corporació, en sessió celebrada l’1 d’abril de 2019, va aprovar inicialment, per 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, les Bases reguladores de 
Pressupostos participatius a Breda. 
 
En data 17 de juny de 2019, es publicaven al Butlletí oficial de la província de Girona, 
número 116, les bases, esmentades, aprovades definitivament. 
 
L’any 2021 es contracta, per part de l’àrea de Noves tecnologies de la Corporació, l’aplicació 
eAgora que permet, entre d’altres, emetre vots electrònics en processos de participació 
ciutadana, el que impulsa una modificació de les Bases reguladores de Pressupostos 
participatius existents. 
 
La modificació proposada efecte a: 
 
CAPÍTOL SEGON. METODOLOGIA GENERAL DEL PROCÈS PARTICIPATIU 
 
Article 4.- Presentació de propostes 



 

 

Les persones residents al municipi que vulguin participar de manera activa al procés podran 
fer arribar les seves propostes mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat). 
 
Article 8.- Votació de les propostes  
Durant el temps que determini la convocatòria qualsevol persona empadronada a Breda i 
major de 16 anys o en vies de fer-los en el present any podrà fer efectiva la seva participació 
activa, podrà exercir el seu dret a vot a través de les paperetes i urnes especialment 
col·locades a l’OAC (de dilluns a divendres) i Els Forns (cap de setmana) dins dels horaris 
ordinaris dels respectius equipaments municipals. 
 
Es considera oportú que les persones vinculades a la vila, tot i no ser-ne veïnes optin a la 
presentació de propostes i cal introduir el vot electrònic, pel que es proposa la modificació 
dels articles 4 i 8 del capítol II de les Bases. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques 
Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana. 
Articles 58, 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activats i Serveis dels ens locals. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació 
els següents acords: 

 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores del procés de 

pressupostos participatius ens els articles i amb el redactat següents: 
 
Versió vigent 
Article 4.- Presentació de propostes 
Les persones residents al municipi que vulguin participar de manera activa al procés podran 
fer arribar les seves propostes mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat). 
 
Modificació proposada 
Article 4.- Presentació de propostes 

Les persones residents al municipi, així com aquelles que hi treballin, hi estudiïn o hi tinguin 
qualsevol vinculació, suficientment rellevant que sigui directa i fàcilment apreciable per 
l'avaluador, que vulguin participar de manera activa al procés podran fer arribar les seves 
propostes mitjançant el model normalitzat disponible al web de l’Ajuntament de Breda 
(www.breda.cat). 
 
Versió vigent 
Article 8.- Votació de les propostes  
Durant el temps que determini la convocatòria qualsevol persona empadronada a Breda i 
major de 16 anys o en vies de fer-los en el present any podrà fer efectiva la seva participació 
activa, podrà exercir el seu dret a vot a través de les paperetes i urnes especialment 
col·locades a l’OAC (de dilluns a divendres) i Els Forns (cap de setmana) dins dels horaris 
ordinaris dels respectius equipaments municipals. 
 
Modificació proposada 
 
Article 8.- Votació de les propostes  



 

 

Durant el temps que determini la convocatòria qualsevol persona empadronada a Breda i 
major de 16 anys o en vies de fer-los en el present any podrà fer efectiva la seva participació 
activa, exercint el seu dret a vot a través: 
 

a. De les paperetes i urnes especialment col·locades a l’OAC (de dilluns a divendres) i 
Els Forns (cap de setmana) dins dels horaris ordinaris dels respectius equipaments 
municipals, emetent vot presencial. 

b. De l’aplicació eAgora, emetent vot electrònic. 
 
Únicament es pot emetre un vot per persona, caldrà escollir si es vol fer presencial o 
electrònic.  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats les presents Bases 

reguladores, durant 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la present publicació, 
per tal que els interessats puguin presentar reclamacions. Es realitzarà un anunci al BOPG, 
al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, quedaran 
definitivament aprovades sense necessitat d’ulterior acord. Una vegada aprovades amb 
caràcter definitiu es publicaran integrament al BOP i s’anunciaran al DOGC, i es trametran a 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat una còpia íntegra i fefaent d’aquesta.  
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme 

aquest acord.  
 
Intervencions: 

El Sr. Ferran Palau presenta la proposta explicant les dues modificacions que es proposen 
introduir a les bases, que són bàsicament que hi pugui participar qualsevol persona que 
acrediti alguna vinculació amb Breda, i les votacions de les propostes es faran a través de 
l’aplicació de l’AGORA.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta com es garantirà el vot a través de 
l’aplicació.  
 
El Sr. Palau manifesta que l’aplicació funciona molt semblant al sistema emprat per la 
votació de l’1 d’octubre que consisteix en introduir les dades de totes les persones dins 
l’aplicació i qui vagi a votar els sistema ho anotarà i en deixarà constància.  
 
El Sr. Marín pregunta si no hi haurà problemes en el tema de la protecció de dades de 
caràcter personal.  
 
El Sr. Palau manifesta que no, atès que només s’introdueix un número de DNI i l’aplicació 
està validada per la pròpia Diputació de Girona; per tant això dona garanties a l’Ajuntament.  
  
Votació: Aprovat per unanimitat amb 11 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 

Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala 
Soler, José Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix 
Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
10.0.- Aprovar el nou Conveni de delegació de les competències de gestió de residus 
municipals entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva 

 
Antecedents 

 
L’Ajuntament de Breda és titular de les competències de gestió de residus municipals 
d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 42 del 
Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus.  



 

 

 
Actualment les està prestant a través d’un acord de delegació de l’exercici de la 
competència a favor del Consell Comarcal de la Selva, atès que té un Pla de gestió comú 
per la majoria dels municipis de la comarca, i la seva prestació a nivell comarcal està també 
prevista en el Pla d’Actuació Comarcal.  
 
En data 24 de novembre de 2021 ha tingut entrada a l’Ajuntament de Breda una proposta de 
nou conveni de delegació de les competències de gestió de residus municipals entre 
l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva, per un període de quatre anys 
prorrogable dos més (amb un màxim de vuit anys). 
 
El Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 85 Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa, entre les seves 
competències, aquelles que li deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
dels residus, el Consell Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de 
gestió de residus municipals. 
 
La reducció i correcta gestió dels residus municipals per part dels ens locals, com a part de 
les seves competències directes, representa un dels majors desafiaments per a tots els 
municipis, tant a nivell tècnic i ambiental, com socioeconòmic. El Consell Comarcal de la 
Selva, conscient d'aquesta problemàtica, va aprovar en la sessió plenària celebrada en data 
17 d’octubre de 2017 la revisió del Programa d'acció comarcal per a la gestió integral de 
residus municipals (PGIRM) i el pla d’acció 2017-2021, amb l’objectiu general d’optimitzar la 
gestió dels residus i posar a l’abast de tots els municipis, els mitjans que permetin adaptar la 
comarca a les exigències actuals i futures. 
 
La sessió de la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva celebrada en 
data 16 de novembre de 2021 es va acordar aprovar el nou Conveni de delegació de 
competències de gestió de residus municipals i neteja viària entre l'Ajuntament de Breda i el 
Consell Comarcal de la Selva. 
 
Pel que es proposa que l’Ajuntament de Breda confirmi la delegació a favor dal Consell 
Comarcal de la competència en matèria de gestió dels residus municipals. 
 
El secretari-interventor interí ha emès informe jurídic favorable i ha realitzat el control 
financer en la seva modalitat de control permanent, fent constar que l’acord requereix de 
majoria absoluta del plenari.  
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques. 
 
L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Els articles 21, 22, 26.1 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
Articles 9.4 i 85 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 42 i 52 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 



 

 

Article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya 
 
L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació 
els següents acords: 
 
Primer.- Confirmar la delegació de l’exercici de les competències de gestió de residus 

municipals a favor del Consell Comarcal de la Selva i aprovar el nou Conveni de delegació 
de les competències entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva que tot 
seguit es transcriu:  
 
“CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS ENTRE L’AJUNTAMENT DE BREDA I EL CONSELL COMARCAL DE LA 
SELVA 
 
A Santa Coloma de Farners, 
 
R E U N I T S 
 
D'una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la 
Selva, que actua expressament autoritzat per a la formalització d'aquest document de 
conformitat amb l'acord de ple del data de 11 de juliol de 2019, assistit pel secretari/a de la 
corporació. 
 
D'altra part, el senyor Dídac Manresa Molins, Alcalde de l’Ajuntament de Breda, facultat per 
a formalitzar el Conveni de Delegació de les competències de gestió de residus municipals, 
assistit pel secretari de l’ajuntament. 
 
Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixent-se, 
mútuament, capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte, 
 
M A N I F E S T E N 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Breda és titular de les competències de la recollida i 
tractament de residus municipals d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de bases 
de règim local i l’article 42 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
 
Segon.- Que el Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 85 Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa, entre les 
seves competències, aquelles que li deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb 
l’article 51 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora dels residus, el Consell Comarcal pot rebre la delegació de les 
competències en matèria de gestió de residus municipals. 
 
Tercer.- Que el Consell Comarcal de la Selva té delegades les competències de gestió 
dels residus i/o la neteja viària i/o la de platges dels municipis d’Anglès, Amer, Blanes, 
Breda, Brunyola, Caldes de Malavella, Hostalric, La Cellera de Ter, Massanes, Osor, 
Riudarenes, Riudellots, Santa Coloma de Farners, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Sils, 
Susqueda, Tossa de Mar, Vilobí i Vidreres. 
 
Quart.- Que el Consell Comarcal de la Selva presta el servei de recollida de residus, 
neteja viària i neteja de platges en la modalitat de gestió directa, a través de la societat 



 

 

mercantil local amb capital social íntegrament públic Serveis Mediambientals de la Selva 
NORA SA. 
 
Cinquè.- Que la forma de gestió directa per mitjà d’una societat mercantil local de capital 
íntegrament públic planteja la possibilitat de fer una encomana de mitjà propi directament a 
l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA. 
 
Sisè.- Que els ens locals que han delegat a favor del Consell Comarcal de la Selva les 
seves competències en matèria de gestió de residus, estan obligats legalment a calcular 
els cost efectiu de tots els serveis que presten, d’acord amb el que preveu l’article 116 ter, 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que va ser introduït 
pel número trenta-u de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 
La Llei, per mitjà de la comprovació de costos, vol orientar l’actuació dels prestadors i dels 
receptors de serveis públics cap a l’eficiència. El càlcul dels costos efectius esdevé requisit 
de bona administració i millora permanent de gestió. 
 
Per tant, el Consell Comarcal ha de respectar com a principi rector de la seva activitat la 
plena transparència en la justificació dels costos efectius d’aquests serveis. 
 
Setè.- Que l’Ajuntament de Breda està interessat en delegar les competències de de 
gestió dels residus al Consell Comarcal de la Selva, atesa la major especialització, 
infraestructura i personal que en aquest àmbit ja disposa aquesta corporació. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es subscriu el present conveni de 
 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
 
Serveis objecte de delegació 
 
Primera.- El present conveni de delegació de competències té per objecte regular 
l’exercici, per part del Consell Comarcal de la Selva, dels serveis de recollida, de transport, 
de valorització, de disposició de les següents fraccions de residus municipals de Breda: 
 

- Fracció Resta 
- Fraccions paper i cartró, vidre i envasos 
- Fracció orgànica 
- Fracció vegetal 
- Deixalleria 

 
Les condicions particulars amb què es prestarà el servei estan definides al pla de gestió 
del servei que consta a l’Annex I d’aquest conveni. Aquestes podran ser ampliades a 
sol·licitud de l’ajuntament ja sigui de forma puntual per circumstàncies especials o bé per 
la inclusió indefinida de nous serveis no previstos inicialment. 
 
Així mateix, la delegació de les competències anteriors no inclou la potestat recaptatòria 
de la taxa per la recollida de residus, ni les altres potestats tributàries vinculades a la 
mateixa. 
 
Segona.- D’acord amb el que disposen els articles 249.3 i 255 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i els articles 211 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Consell Comarcal de la 
Selva gestionarà el servei de forma directa a través de la societat mercantil local de capital 
íntegrament públic “Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA”. 
 
Règim econòmic de la delegació 



 

 

 
Tercera.- Per al finançament de la delegació s’aplicarà el criteri de costos comprovats i 
efectius del servei. A tal efecte, el Consell Comarcal aprovarà els costos de la prestació dels 
servei delegats per l’exercici següent. Aquesta aprovació tindrà el caràcter de provisional i 
estarà condicionada a la liquidació definitiva, prevista com a màxim pel mes de març de 
l’any següent, una vegada calculats els costos efectius i aprovada la liquidació dels costos 
definitius d’aquests serveis. 
 
Aquesta liquidació és el procediment que permet quantificar el cost real i efectiu dels 
serveis prestats en l’exercici immediatament anterior, que cada ajuntament delegant haurà 
d’assumir. 
 
La liquidació ha de permetre efectuar els ajustaments necessaris derivats de la prestació 
dels serveis durant l’exercici i les aportacions dels municipis delegants. 
 
Si la diferència entre el cost real i l’estimat provisionalment és positiva, en aquest cas, el 
Consell Comarcal haurà de retornar l’import resultant de la diferència a l’Ajuntament, o 
efectuar la corresponent compensació. 
 
Si la diferència entre el cost real i l’estimat provisionalment és negativa, en aquest cas, 
l’Ajuntament haurà d’assumir l’import resultant de la diferència. 
 
Finançament de la delegació 
 
Quarta.- El pla de gestió del servei determinarà els costos de la prestació dels servei 
delegats i la facturació mensual prevista. 
 
El cost de la prestació delegada per l’exercici 2021 és de 401.387,46 € (IVA inclòs), el qual 
té el caràcter de provisional i estarà condicionat a la liquidació definitiva. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal emetrà la factura mensual pels serveis prestats 
dins els 10 primers dies de cada mes, i l’Ajuntament s’obliga a ingressar aquesta 
quantitat al Consell Comarcal de la Selva, en el termini màxim de trenta dies des de 
l’aprovació de la factura. 
 
L’actualització de les condicions de prestació del servei i l’aportació econòmica de 
l’Ajuntament, es revisaran anualment en funció de l’estudi de costos associats al pla de 
gestió del servei i els preus unitaris aprovats pel Consell Comarcal, introduint els ajustos 
derivats de la liquidació definitiva dels costos reals del servei. 
 
Cinquena.- L’Ajuntament de Breda autoritza al Consell Comarcal de la Selva, per tal que 
l’import impagat, derivat de la prestació de serveis encarregats amb aquest conveni, li sigui 
retingut dels pagaments que per qualsevol concepte el Consell Comarcal de la Selva hagi 
d’abonar a l’Ajuntament. 
 
Intervenció de l’Ajuntament en la prestació del servei 
 
Cinquena.- L’ajuntament es reserva la facultat de controlar l’exercici dels serveis delegats, 
així com la facultat d’emanar instruccions tècniques de caràcter general en l’àmbit del seu 
municipi i sol·licitar, en qualsevol moment, informació sobre la prestació dels serveis 
delegats, així com enviar comissionats i formular els requeriments pertinents per a l’esmena 
de les deficiències observades. Tanmateix, l’ajuntament de Breda es reserva l’habilitació 
per mancomunar el servei de deixalleria municipal amb el municipi veí de Sant Feliu de 
Buixalleu, mitjançant un conveni bilateral entre ambdós municipis. 
 
Sisena.- Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell Comarcal de la Selva 
presentarà a l’Ajuntament de Breda una memòria que inclourà com a mínim el balanç 
econòmic anual, amb el detall i justificacions dels costos comprovats, així com dels serveis 



 

 

prestats. No obstant, trimestralment el Consell Comarcal informarà sobre els resultats del 
servei, les quantitats recollides i les possibles incidències. 
 
Setena.- En el cas que l’Ajuntament estigui interessat en la ampliació dels mitjans materials 
o personals utilitzats per l’exercici de la competència, de la freqüència de la recollida o la 
realització de prestacions accessòries a la mateixa no contemplades expressament al Pla de 
gestió del servei, el Consell Comarcal emetrà la corresponent memòria valorada que haurà 
de ser acceptada per l’Ajuntament per tenir efectes entre les parts. Els serveis 
efectivament prestats seran incorporats en les següents liquidacions mensuals que es 
practiquin. 
 
Vuitena.- Es podrà constituir a sol·licitud de l’Ajuntament de Breda, una comissió de 
seguiment d’aquest conveni, que la integrarien un representant del Consell Comarcal de la 
Selva i un representant de l’Ajuntament. Les funcions d’aquesta Comissió seran: 
 

 El seguiment dels serveis objecte d’aquest Conveni. 
 Resoldre els dubtes i controvèrsies que puguin sorgir. 
 La coordinació, intercanvi d’informació i planificació del servei. 

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

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

 Per decurs del termini fixat com a durada del conveni. 
 Per mutu acord de les parts signants del conveni. 
 Per incompliment greu de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions 

assumides i derivades del present conveni. 
 Per denúncia d’una de les parts de manera expressa i escrita amb una antelació 

mínima de tres mesos. 
 Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu. 

 
En el cas que l’Ajuntament decideixi recuperar la competència caldrà que formalitzi un 
preavís amb una antelació de 3 mesos. En aquest supòsit, el Consell Comarcal de la 
Selva tindrà dret a percebre de l’Ajuntament, en concepte d’indemnització, un import 
equivalent al saldo pendent d’amortització de l’immobilitzat destinat a la prestació del servei. 
 
Pel que fa als mitjans personals, un cop finalitzada la delegació de competències que 
regula el present conveni, l'Ajuntament de Breda assumeix el compromís d’adscriure els 
mitjans personals destinats a l'exercici d'aquesta competència, a la forma de gestió del 
servei públic escollida per l’Ajuntament un cop ja no sigui vigent la delegació al Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
El Consell Comarcal de la Selva a la fi de la delegació posarà a disposició de l'Ajuntament la 
relació detallada del personal adscrit a dit municipi, procedint amb el detall de la seva 
categoria professional, el seu salari, i el tant per cent de jornada de treball corresponent. La 



 

 

relació facilitada haurà de ser utilitzada per part de l'Ajuntament per tal de detallar les 
prescripcions que regulin la seva nova forma de gestió, ja sigui directa o indirecta, d'entre 
les que preveu l’article 85 de la Llei Reguladora de Bases  del Règim Local. 
 
El Consell Comarcal de la Selva no assumirà ni integrarà en plantilla els mitjans personals 
que constin adscrits al servei a la finalització de la vigència d’aquest conveni. 
 
En cas d’incompliment del preavís, a més de la indemnització consistent en l’import pendent 
d’amortització, el Consell Comarcal de la Selva tindrà dret a percebre de l’Ajuntament, en 
concepte de danys i perjudicis, un import igual al facturat durant els últims 6 mesos. 
 
En el cas que sigui el Consell Comarcal qui vulgui desistir de la competència delegada haurà 
de notificar-ho a l’Ajuntament amb 6 mesos d’antelació. L’Ajuntament no tindrà dret a 
percebre cap quantia per danys i perjudicis per aquesta causa, si s’ha fet el preavís amb 
l’antelació esmentada. 
 
Disposicions finals 
 
Onzena.- Aquesta delegació de competències té naturalesa administrativa. 
 
Dotzena.- D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), en 
relació amb les modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa, i amb el Decret 232/2013, de 15 
d’octubre, i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, aquest conveni s’ha de publicar al BOP i al web de Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Tretzena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa d’acord amb la Llei 40/2015, de 1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i per tant les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni se sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
I en prova de l’anterior signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data 
indicats a l’encapçalament. 
 
Aquest nou conveni substitueix i deixa sense efecte els acords anteriorment vigents.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa resultant de la delegació de les competències 

municipals es realitzarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 1623 22700 del pressupost 
municipal. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva, juntament amb el 

conveni degudament signat pels representants de la corporació. 
 
Quart.- Encarregar al Consell Comarcal de la Selva que procedeixi a la publicació del 

conveni en el DOGC i en el BOP (mitjançant transcripció íntegre del text del conveni). 
 
Cinquè.- Publicar el conveni a la web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació 

de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Sisè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 
 
Setè.- Facultar l’alcalde per signar el conveni i tan àmpliament com en dret sigui necessari 

per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions: 



 

 

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, Judit Cortada Esteve), 1 vot en 
contra (Juan Antonio Marín Acuña) i 1 abstenció (Aleix Reche Martí) 
 
 
11.0.- Aprovar el Conveni de delegació de les competències de la potestat inspectora 
en matèria de gestió de residus municipals entre l’Ajuntament de Breda i el Consell 
Comarcal de la Selva. 

 
Antecedents 

 
L’Ajuntament de Breda és titular de les competències de gestió de residus municipals 
d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 42 del 
Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus.  
 
Actualment aquestes competències s’estan prestant a través d’un acord de delegació de 
l’exercici de la competència a favor del Consell Comarcal de la Selva, atès que el Pla 
d’Actuació Comarcal preveu la gestió en comú del servei pels municipis de la comarca.  
 
Concretament el Programa d’acció comarcal per a la gestió integral dels residus municipals 
a la Selva preveu com a objectiu específic consolidar i estendre un servei eficaç d'inspecció, 
control i seguiment de la gestió integral dels residus als diferents municipis de la comarca. 
 
Així doncs, el Consell Comarcal va aprovar en data 21 de juliol de 2020, l’acord de creació 
d’un programa comarcal per la implantació del servei de fiscalització de serveis i d’inspecció 
en matèria de residus. Un dels objectius d’aquest programa es la implantació efectiva del 
servei d’inspecció i sanció en matèria de residus. En aplicació d’aquest programa, el Consell 
Comarcal disposa de dos auxiliars de medi ambient destinats al Servei d’inspecció i de 
fiscalització dels Serveis que es presten als ajuntaments. 
 
La funció inspectora és una competència que va associada a la de gestió dels residus. Es 
troba regulada pel Decret Legislatiu 1/2009, Text refós de la Llei de residus al Capítol IX. 
 
Tanmateix, el Reglament comarcal de gestió integral de residus, neteja viària i neteja de 
platges, aprovat definitivament en data 2 de setembre de 2016, en el seu Títol V. Inspecció i 
Règim sancionador, regula la funció inspectora i la potestat sancionadora. 
 
En compliment d’aquesta voluntat d’implantar un servei d’inspecc ió, la Comissió Permanent 
del Ple del Consell Comarcal de la Selva, celebrada en data 16 de novembre de 2021, es va 
aprovar un Conveni tipus de delegació de les competències de la potestat inspectora en 
matèria de gestió de residus municipals entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal 
de la Selva.  
 
Aquesta proposta de conveni ha tingut entrada a l’Ajuntament en data 23 de novembre de 
2021, i preveu que l’Ajuntament delegui la potestat inspectora en matèria de residus a favor 
del Consell Comarcal, que l’exercirà juntament amb la potestat sancionadora que ja va ser 
delegada i acceptada pel Consell en data 2 de març de 2017.  
 
El conveni que es proposa té una durada de quatre anys prorrogable dos més (amb un 
màxim de vuit anys), i té un cost anual de 3.545,32 euros amb l’ordenança fiscal T-07, de 
protecció mediambiental, apartat d) Servei d’inspecció en matèria de protecció ambiental, 
que determina les quotes tributàries del Servei que presta el Consell Comarcal de la Selva.  
 



 

 

El secretari-interventor interí ha emès informe jurídic favorable i ha realitzat el control 
financer en la seva modalitat de control permanent, fent constar que l’acord requereix de 
majoria absoluta del plenari.  
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions 
Públiques. 
 
L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Els articles 21, 22, 26.1 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
Articles 9.4 i 85 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 42 i 51 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
Article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya 
 
L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació 
els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la delegació de l’exercici de les competències de la potestat inspectora en 

matèria de gestió de residus municipals a favor del Consell Comarcal de la Selva i aprovar el 
Conveni tipus de delegació de les competències de la potestat inspectora en matèria de 
gestió de residus municipals entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva, 
en els termes següents:  
 
“CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE LA POTESTAT INSPECTORA 
EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS i NETEJA VIÀRIA ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE *********** I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
 
R E U N I T S 
 
D'una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la Selva, 
que actua expressament autoritzat per a la formalització d'aquest document de conformitat 
amb l'acord del Ple de ************ de ************ de ************ , assistit pel secretari/a de la 
corporació. 
 
D'altra part, el senyor/a ************, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ************, facultat/ada 
per ************ de data ************ de ************ de ************ , assistit/da pel secretari/a 
de l’Ajuntament. 
 
Es reconeixen mútuament la representació i capacitat suficient per aquest acte, i en la 
seva virtut, 
 
M A N I F E S T E N 
 

I. Que l’Ajuntament de ************** és titular de les competències de la 
recollida i tractament de residus municipals d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 



 

 

7/1985 de bases de règim local i l’article 42 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós 
de la Llei reguladora dels residus. 
 

II. Que l’Ajuntament de ************* va delegar, per acord del Ple de 
data *** de **** de ****, la gestió integral dels residus municipals i concretament les 
competències dels serveis de recollida, de transport, de valorització i de disposició 
dels residus municipals i neteja viària següents: 

 **** 
 **** 
 **** 

 
III. Que el Consell Comarcal de la Selva va acceptar aquestes 

competències dels serveis de recollida, de transport, de valorització i de disposició 
dels residus delegades per l’Ajuntament de ************** per acord de la Comissió 
Permanent del Ple de data 
******************. 
 

IV. Que el Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 
85 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal 
de Catalunya, disposa, entre les seves competències, aquelles que li deleguin els 
municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell 
Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus 
municipals. 
 

V. Que la delegació de la potestat sancionadora i la competència per 
sancionar les infraccions comeses en matèria de residus i neteja viària al Consell 
Comarcal de la Selva permet unificar en una sola administració i sota els mateixos 
criteris la seva aplicació. 

 
Per tot el que s’ha exposat, es subscriu el present conveni de, 
 
D E L E G A C I Ó D E C O M P E T È N C I E S 
 
Primera.- Serveis objecte de delegació 
 
El present conveni de delegació de competències té per objecte regular l’exercici, per 
part del Consell Comarcal de la Selva, de la potestat inspectora en matèria de residus en tot 
el terme municipal de **************. A aquest efecte es deleguen al Consell Comarcal les 
funcions necessàries per exercir aquesta potestat, entre elles les següents: 
 

- Elaboració i aprovació de plans d’inspecció. 
- Inspecció de les activitats que generen residus i control dels 

punts d’abocament a la via pública. 
- Enviament d’advertiments i requeriment de informació en el marc 

del pla d’inspecció aprovat. 
- Propostes d’incoació de procediments sancionadors derivades 

de les actes de inspecció facilitades per l’Ajuntament o realitzades d’ofici pel propi 
Consell Comarcal. 

- Propostes d’adopció de mesures cautelars. 
- Propostes de rescabalament de danys produïts com a 

conseqüència de la infracció. 
 
Segona.- Finançament de la delegació 
 



 

 

Per tal de finançar les competències delegades de la potestat inspectora en matèria de 
residus i neteja viària, l’Ajuntament de ****************** farà una aportació econòmica d’acord 
amb la quota aprovada a l’Ordenança Fiscal T-07, protecció mediambiental, que per 
l’exercici 2022 és de ************ euros. 
 
L’aportació econòmica es revisarà anualment d’acord amb l’Ordenança Fiscal T-07 
aprovada pel Consell Comarcal de la Selva. 
 
L’Ajuntament de *********** autoritza al Consell Comarcal de la Selva, per tal que l’import 
impagat, derivat de l’exercici de la competència delegada en aquest conveni, li sigui retingut 
dels pagaments que per qualsevol concepte el Consell Comarcal de la Selva hagi d’abonar a 
l’Ajuntament. 
 
Tercera.- Intervenció de l’Ajuntament en la prestació del servei 
 
Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell Comarcal de la Selva presentarà a 
l’Ajuntament de *************** una memòria que inclourà com a mínim el detall de l’activitat 
inspectora i sancionadora realitzada, amb el detall dels serveis prestats. 
 
Es podrà constituir, a sol·licitud de l’Ajuntament de ****************, una comissió de 
seguiment i control del present conveni, integrada per representants de l’Ajuntament i del 
Consell Comarcal. Ambdues institucions designaran les persones que hagin de formar part 
d’aquesta Comissió, que, en general, vetllarà pel compliment del present conveni. 
 
 
Quarta.- Protecció de dades 
 
L’Ajuntament de *************** com a responsable dels fitxers i el Consell Comarcal de la 
Selva com a encarregat del tractament de les dades, es comprometen a complir la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal. Correspon a l’Ajuntament de *************, com a 
responsable dels fitxers, haver procedit formalment a la seva aprovació i inscripció al 
Registre de fitxers de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
Finalitzada la vigència d’aquest conveni el Consell Comarcal de la Selva retornarà a 
l’Ajuntament les dades vinculades a l’exercici de l’activitat objecte del conveni. El Consell 
Comarcal de la Selva podrà conservar còpia de les dades bloquejades fins que 
prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva actuació. Així mateix podrà 
conservar dades anonimitzades amb finalitats estadístiques i de recerca. 
 
Cinquena.- Modificacions 
 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud 
raonada i degudament motivada per part dels representants de qualsevol de les dues 
entitats signants del present conveni. 
 
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació dels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Sisena.- Termini de la delegació 
 
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys des de la seva signatura, podent-se prorrogar 
de mutu acord abans de la seva finalització per un període de fins a quatre anys 
addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, llevat que es doni alguna circumstància d’expiració del termini 
pactat o qualsevol de les seves pròrrogues de conformitat amb el que es disposa en el 
present conveni. 
 



 

 

Setena.- Extinció del conveni 
 
El present conveni podrà ser resolt, per qualsevol de les parts signants, en els següents 
supòsits: 
 

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

 Per decurs del termini fixat com a durada del conveni. 
 Per mutu acord de les parts signants del conveni. 
 Per incompliment greu de qualsevol de les parts d’alguna de 

les obligacions assumides i derivades del present conveni. 
 Per denúncia d’una de les parts de manera expressa i escrita 

amb una antelació mínima de tres mesos. 
 Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu. 

 
Vuitena.- Règim jurídic i jurisdicció competent 
 
Aquesta delegació de competències té naturalesa administrativa. 
 
D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), en relació amb les  
modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa, i amb el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, i la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, aquest 
conveni s’ha de publicar al BOP i al web de Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa d’acord amb la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic i per tant les qüestions litigioses que puguin sorgir en la 
interpretació i compliment d’aquest conveni se sotmetran a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
I en prova de l’anterior signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc  i data 
indicats a l’encapçalament.” 
 
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa plurianual resultant de la delegació de les 
competències municipals en els termes següents:  
  

Anualitat Aplicació pressupostaria  Import autoritzat  
2022 1623 22700 3.545,32 

2023 1623 22700 3.545,32 
2024 1623 22700 3.545,32 

2025 1623 22700 3.545,32 
 
També s’autoritza la despesa derivada dels desplaçaments dels tècnics comarcals a raó 
d’un màxim de 25 euros per servei.  
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva, requerint que redacti 

el conveni específic amb l’Ajuntament de Breda i es procedeixi a signar-lo pels representants 
d’ambdues corporacions. 
 
Quart.- Encarregar al Consell Comarcal de la Selva que procedeixi a la publicació del 

conveni en el DOGC i en el BOP (mitjançant transcripció íntegre del text del conveni). 
 
Cinquè.- Publicar el conveni a la web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació 

de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència. 



 

 

 
Sisè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació. 

 
Setè.- Facultar l’alcalde per signar el conveni i tan àmpliament com en dret sigui necessari 

per dur a terme aquest acord.  
 
Intervencions: 

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, Judit Cortada Esteve) i 2 
abstencions (Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 
 
12.0.- Aprovar la moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d'agost de 2017 

 
El grup municipal de Junts per Catalunya-Breda presenta la següent moció 
 
Aprovar la moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 
17 d'agost de 2017 
 
Davant la gravetat de les acusacions fetes en seu judicial per l’excomissari José Manuel 
Villarejo i ateses les evidents relacions existents entre l’Imam de Ripoll i els Serveis Secrets 
Espanyols, que fins avui no han estat objecte d’investigació judicial ni parlamentària.  
 
El grup de Junts per Catalunya-Breda proposa l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació que 

tingui com a finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i els 
serveis secrets espanyols i les possibles responsabilitats d’aquests i altres estaments 
estatals en la comissió dels atemptats.  
 
SEGON. Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat que investigui les declaracions efectuades 

per l’excomissari José Manuel Villarejo i impulsi la corresponent investigació judicial dels fets 
que van desencadenar els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017.  
 
TERCER. Sol·licitar al Govern d’Espanya que procedeixi a desclassificar com a matèria 

reservada a l’empara de la Llei sobre Secrets Oficials els documents requisats a 
l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost 
de 2017.  
 
QUART. Instar al Govern de la Generalitat a emprendre les accions necessàries per a aclarir 

la veritat sobre l’eventual responsabilitat del CNI i altres estaments estatals en l’atemptat del 
17 d’agost, arribant a quantes instàncies siguin a l’efecte necessàries.  
 
CINQUÈ. Reconèixer la tasca que van tenir aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i 

altres agents del sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenc ió.  
 
SISÈ. Tenir sempre present la memòria de les víctimes del 17 d’agost i vetllar perquè el 
govern rescabali els familiars i es preservi la seva memòria i dignitat.  
 
Intervencions: 

La Sra. Judit Cortada presenta la proposta. 
 



 

 

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu 
Pujol Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala 
Soler, José Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix 
Reche Martí) i 1 vot en contra (Juan Antonio Marín Acuña) 
 
13.0.- Aprovar la moció en defensa del cànon de residus de Catalunya 

 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent 
moció: 
 
Moció en defensa del cànon de residus a Catalunya 

 
El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita contra el 
canvi climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a portar a terme una bona 
gestió dels residus a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. No s’entendria d’una altra manera en 
plena crisi climàtica. En aquesta situació, el Congreso de los Diputados va aprovar el passat 
23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comisión de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico sobre el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una 
Economía Circular. 
 
A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre la 
disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet es va crear un cànon en 
l’àmbit dels residus municipals, un en l’àmbit dels residus de la construcció, i un en l’àmbit 
de residus industrials per fer-los més efectius i adequats al seu àmbit. 
 
No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest 
instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa relativament 
modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per a complir amb la jerarquia de gestió de 
residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de residus. 
 
Els nivells de recollida selectiva actualment es situen al voltant del 46%, quan l’any 2004, es 
situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims anys incentiva 
que els municipis i tot el sector productiu s’esforcin de forma explícita cap a la millora dels 
seus sistemes de recollida i de gestió de residus per a aconseguir, l’any 2035 un recic latge 
del 65% dels residus municipals que es produeixin i que no vagi a disposició més del 10%. 
 
De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació total de 
647 milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el 2021 ha anat 
modificant a l’alça l’import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, el 2020, ha suposat 
un ingrés de 82 milions d’euros, i s’estima que el 2021 s’arribarà a una recaptació superior 
als 90 milions d’euros. D’aquests, 170 milions d’euros han estat destinats al finançament 
d’infraestructures de gestió de residus municipals i tota la resta, és a dir més de 450 milions  
d’euros han anat destinats a equilibrar els costos de la gestió dels residus municipals 
d’acord amb la jerarquia de gestió, afavorint que la recollida selectiva dels residus 
municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament de la fracció resta, i que aquesta 
sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa fracció resta. 
 
Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de vigència, un 
total de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la construcció 
s’han recaptat un total de 33.879.913,12 euros. Aquesta ha estat retornada, completament, 
als sectors en forma de subvencions i actuacions específiques de manera que s’ha afavorit 
la prevenció de la generació i la valorització de residus, i també l’impuls de l’activitat 
econòmica. 
 
S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que graven sobre 
l’activitat d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució dels 
objectius de la normativa de residus, tot incentivant un comportament més respectuós amb el 
medi ambient i impulsant mesures de minimització i de valorització material dels residus. 



 

 

També pel model de retorn dels fons recaptats que ha donat impuls a la jerarquia de gestió 
de residus i el finançament de les infraestructures de gestió de residus. 
 
Tal com està plantejada la “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía 
Circular”, posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat no té 
actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc, per no tenir un caràcter 
finalista, en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un camí ja 
recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per al món local, també la 
industria i l’àmbit de la construcció, de manera que s’aturi la progressió de creixement per 
assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i estalvi del dipòsit de 
residus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a la construcció. 
 

Cal tenir en compte a més, que l’actual planificació de Catalunya té en consideració la 
previsió d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les diferents 
actuacions programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon produiria importants 
afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus a Catalunya. 
 
Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida selectiva i 
defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya, i demanem als 
grups polítics al Congrés i Senat que no donin suport a la llei en actual debat parlamentari, 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d‘ERC-Breda proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Breda dona suport al cànon residus de Catalunya i es suma al 
manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la seva defensa. 
 

SEGON.- L’Ajuntament de Breda demana que es modifiqui l’articulat de la Ley de Residuos 
y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal que els cànons establerts a 
l’esmentada Ley només s’apliquin a aquelles comunitats que no disposin d’un impost amb 
les mateixes característiques, així com es blindi el cànon català tal com es coneix fins ara, 
un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i positiu, nascut de gran consens polític i social 
a Catalunya. 
 
TERCER.- De no ser així, demana als grups parlamentaris que votin en contra de la seva 
aprovació al Congrés de Diputats i al Senat. 
 
QUART.- Que l’Ajuntament de Breda es compromet a continuar donant suport als 
programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a l’aplicació de 
l’economia circular. 
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament de Breda es compromet a donar suport a l’Agència de Residus de 
Catalunya en l’aplicació del cànon de disposició de residus, i a la defensa d’aquesta mesura 
fiscal. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al Departament 
d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris catalans al Congreso i 
Senat i al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
Intervencions: 

El Sr. Sam Torres presenta la proposta. 
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que hi vota en contra perquè no 
és cert que Catalunya no rebrà els diners del cànon, simplement es tracta de donar 
compliment a unes directrius europees que exigeixen que la llei englobi a tot l’Estat i no 
només a determinades regions o comunitats; per tant el que es fa amb la nova llei és 
traslladar el cànon que disposa Catalunya a tot l’Estat.  
 



 

 

Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu 
Pujol Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala 
Soler, José Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Aleix 
Reche Martí) i 1 vot en contra (Juan Antonio Marín Acuña) 
 
14.0.- Assumptes urgents.  No s’escau. 

 
15.0.- Precs i preguntes 
L’Alcalde dona la paraula als regidors i regidores per formular precs i preguntes. 
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP manifesta que en el punt del Ple que tractava 
el conveni de la recollida de deixalles amb el Consell Comarcal es preveu una despesa del 
17% però no sap entendre per quin concepte es grava.  També demana saber com 
s’organitza el camió que recull el material reciclat amb la resta de deixalles.  I finalment 
demana que s’ordeni i es netegi l’espai de la deixalleria perquè és caòtic, desordenat, brut i 
amb antics contenidors que donen molt mala imatge.  
 
El regidor Sr. Sam Torres manifesta que fa vuit anys enrere encara estava molt pitjor i es 
cert que molta gent deixa les deixalles i les coses de forma desordenada i ens hem trobat de 
forma reiterada que en el contenidor de restes vegetals també s’hi aboca de tot.  Conclou 
dient que es farà un esforç per intentar millorar-lo i s’hi farà anar la brigada perquè ho ordeni.  
 
El regidor Sr. Josep Amargant explica que els camions que fan la recollida tenen 
compartiments separats per fer el triatge i per no barrejar per exemple les bosses dels 
excrements dels gossos amb la bossa de la matèria orgànica.  
 
L’Alcalde respon, en relació al 17%,  dient que hauria de ser 15%, corresponent un 13% a 
despeses generals i un 2% de benefici industrial; per tant, davant aquest dubte ho 
preguntarà al Consell Comarcal. 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT,   presenta la queix a del veïns del carrer 
Lleida i del carrer Pau Casals sobre la velocitat dels vehicles, i demana que s’hi posin 
bandes rugoses per reduir la velocitat.  
 
El Sr. Amargant manifesta que en aquests carrers ja hi havia hagut bandes reductores i en 
el seu dia es varen treure per la Rua del Carnaval.  Conclou dient que s’estudiarà tornar-les 
a posar ara que hi ha sistemes menys agressius i no fan tant soroll com feien abans, a més 
es controlarà mitjançant la policia local.  
 
El Sr. Reche manifesta que fa temps demana que es torni a reunir la comissió de seguiment 
del contracte de l’aigua.  Pregunta si hi ha algun motiu perquè no es reuneixi.  
 
L’Alcalde manifesta que ja tenia previst convocar-la pel proper 16 o 23 de febrer a les 19:00 
hores, i per tant aquesta mateixa setmana es farà.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que també volia preguntar per la 
comissió de l’aigua, però ja ha estat resposta.  Seguidament manifesta que en un anterior 
ple una persona del públic va preguntar sobre la ruta de les Terreres, i demana si ja se li ha 
donat resposta.  
 
El Sr. Torres manifesta que se li ha passat per alt contestar-la i li demana disculpes. 
 
El Sr. Andreu Pujol manifesta que la ruta de les Terreres es publicita a través d’un fulletó 
que es pot trobar a les oficines dels Forns i també a la web municipal, però l’Ajuntament no 
disposa de les dades i el control de les persones que fan la ruta.  
 
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta. 
Signat electrònicament. 
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