
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2022 
 
Identificació de la sessió:  

Núm. PLE2022000003  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de març de 2022 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.- Aprovar les actes de les sessions plenàries celebrades el 31 de gener i el 28 de febrer de 
2022 
 

Es sotmeten a aprovació dels membres del Ple les actes de les darreres sessions plenàries 
celebrades, en dates 31 de gener i 28 de febrer de 2022, 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: les actes són aprovades per unanimitat dels membres presents. 
 

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

X2022000069 JGL2022000004 24/01/2022 

X2022000193 JGL2022000005 31/01/2022 

X2022000265 JGL2022000006 07/02/2022 

X2022000321 JGL2022000007 14/02/2022 

X2022000389 JGL2022000008 21/02/2022 

X2022000454 JGL2022000009 28/02/2022 

X2022000488 JGL2022000010 07/03/2022 

X2022000585 JGL2022000011 14/03/2022 

 

 



 

 

 
Intervencions 
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, pregunta per la despesa de set mil i pico euros 
de substitució d’una columna d’il·luminació.      
 

El regidor Sr. Josep Amargant respon que es tracta d’un accident de cotxe que va passar a la 
carretera d’Arbúcies a l’alçada de Can Lanza o de l’Avinguda Mossèn Pere Ribot, ara mateix no 
recorda quin dels dos casos es tracta, però en els dos casos un cotxe va xocar contra la columna que 

va afectar la il·luminaria, que també s’ha de canviar. La despesa és important però es recupera 
mitjançant la reclamació a les assegurances dels vehicles.  
 

El Sr. Reche pregunta per l’ús que es fa de l’armari de distribució de productes del comerç local que 
està situat al Centre Cívic.  
 

El Sr. Andreu Pujol respon que d’acord amb les últimes dades que disposa, s’estan fent 
aproximadament entre 4 i 6 entregues per setmana.  
 

El Sr. Reche pregunta pels problemes de l’enllumenat del carrer Montnegre.   Pregunta si no hi havia 
un servei de manteniment de l’enllumenat.  
 

El Sr. Amargant explica que va haver una averia general i es va fer una tirada de línia per no deixar el 
carrer sense llum. 
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta com funcionarà aquest any el servei de 
socorrisme de les piscines.  
 
La regidora Sra. Rosa Prat respon que el servei de les piscines s’iniciarà el primer cap de setmana de 

juny i finalitzarà l’11 de setembre.  El servei de socorrisme serà proveït per un monitor de 10 a 20 
hores i es contractarà una altre persona per fer els cursos de natació.  
 

La Sra. Cortada manifesta, en relació al Carnestoltes, que enguany només s’ha subvencionat a 5 
comparses.  Pregunta si des de l’Ajuntament es pensa potenciar i promoure més la participació per tal 
que la festa no decaigui.   

 
La regidora Sra. Rosa Fugarolas respon que per ser un any encara excepcional per la pandèmia, 
podem estar satisfets de la participació que hi ha hagut. En quan a mesures per incentivar la 

participació, l’Ajuntament es plantejarà posar més pressupost als premis.  
 
La Sra. Cortada en relació a l’acord que aprova una addenda del conveni de delegació dels serveis 

socials, pregunta quina modificació contempla respecte el conveni s ignat l’any anterior.  
 
L’Alcalde respon que es tracta de l’addenda econòmica que s’ha d’aprovar anualment, i contempla el 

cost dels serveis i la despesa que ha d’assumir l’Ajuntament per a l’any 2022.   
 
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 p lenària ordinària, i es relacionen a 

continuació els decrets que han estat dictats en el període comprès entre el 31 de gener i el 25 de 
març de 2022: 
 
Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2022DECR000071  X2022000241 31/01/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000072  X2021000506 31/01/2022 
Aprovar les factures fase “A-D-O” del quart trimestre del Cercle Bredenc del 

2020 

2022DECR000073  X2022000233 31/01/2022 DEC INICI ORDRE EXECUCIO 31012022                                                                                                                                                                                                                               
2022DECR000074  X2022000166 31/01/2022 Aprovar les factures fase "A-D-O", de l'any 2021, del Cercle Bredenc 

2022DECR000075  X2022000150 31/01/2022 Pagament factures desembre 



 

 

2022DECR000076  X2022000230 01/02/2022 
Aprovar una sol·licitud de subvenció de restauració i conservació d'immobles de 
valor patrimonial a la Diputació de Girona 

2022DECR000077  X2021000354 01/02/2022 
DEC APROVAR ACTA ARQUEIG I DESPESES SOBRE BESTRETA CAIXA 

FIXA 01022021                                                                                                                                                                                          

2022DECR000078  X2022000257 02/02/2022 Permís per assistència a examen 

2022DECR000079  X2022000240 02/02/2022 DEC TRAMESA CERTIFICAT 02022022                                                                                                                                                                                                                                 
2022DECR000080  X2022000034 02/02/2022 DEC APROV REBUTS ESCOLA BRESSOL GENER 02022022                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000081  X2022000254 02/02/2022 
Aprovar la convocatòria de subvencions per incentivar la participació a la rua de 

Carnaval 

2022DECR000082  X2022000012 02/02/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000083  X2022000012 02/02/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000084  X2022000258 02/02/2022 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del 

mes de gener de 2022 

2022DECR000085  X2021002517 02/02/2022 DECRET EXECUCIO SUBSIDIARIA 

2022DECR000086  X2022000265 02/02/2022 DEC ORDRE DEL DIA 02022022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000087  X2022000211 02/02/2022 
DECRET DE MODIFICACIO DE CREDIT PER INCORPORACIO DE 
ROMANENTS AFECTATS PER SUBVENCIO PUOSC 

2022DECR000088  X2022000146 03/02/2022 DEC TRAMESA CERTIFICAT 03022022                                                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000089  X2022000285 03/02/2022 Càrrega targeta de correus 

2022DECR000090  X2022000290 03/02/2022 Aprovació d’un avançament de bestreta en concepte de nòmina salarial. 

2022DECR000091  X2022000281 03/02/2022 Pagament de factures mensuals 
2022DECR000092  X2022000300 07/02/2022 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 07022022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000093  X2021000393 07/02/2022 DEC MODIFICACIO LLICENCIA 04022022                                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000094  X2021002372 07/02/2022 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 02022022                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000095  X2021002264 07/02/2022 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 02022022                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000096  X2021002219 07/02/2022 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 02022022                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000097  X2022000314 07/02/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 07022022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000098  X2021002109 07/02/2022 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 02022022                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000099  X2022000315 07/02/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL 07022022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000100  X2022000301 07/02/2022 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 07022022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000101  X2022000295 07/02/2022 
DEC HABILITAR RESPONSABLE FONS BESTRETA PL I APROVAR ACTA 
ARQUEIG 07022022                                                                                                                                                                                      

2022DECR000102  X2022000317 07/02/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA EXP DOCUMENTS 07022022                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000103  X2022000311 08/02/2022 DEC SOL INSCRIPCIO ARMES AIRE COMPRIMIT 07022022                                                                                                                                                                                                                

2022DECR000104  X2021002008 08/02/2022 DEC APROVAR RECAPTACIO INSPECCIO XALOC 2021 08022022                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000105  X2022000111 08/02/2022 
Aprovar una sol·licitud de subvenció per a polítiques de foment de la participació 
ciutadana a la Diputació de Girona 

2022DECR000106  X2022000321 09/02/2022 DEC ORDRE DEL DIA 09022022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000107  X2022000332 09/02/2022 DEC BESTRETA CAIXA FIXA REGIDORIA DE FESTES 09022022                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000108  X2022000337 09/02/2022 DEC TRAMESA CERTIFICAT 09022022                                                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000109  X2022000264 10/02/2022 DECRET INICI EXPEDIENT SANCIONADOR MATERIA URBANISTICA 

2022DECR000110  X2022000356 10/02/2022 
DEC RECLAMACIO DANYS A BENS MUNICIPAL_PILONES SANT ISCLE 
10022022                                                                                                                                                                                               

2022DECR000111  X2019001350 11/02/2022 
DEC APROV RECONEIXAMENT DE DRET DE LES COMPENSACIONS DEL 
SERVEI DE GEST TRIB CCS DEL DEUTE DE CONS PAU ORTEGA SL 
03122021                                                                                                                                       

2022DECR000112  X2021000506 11/02/2022 Pagament del cànon d'ús de la sala del Cercle Bredenc 

2022DECR000113  X2022000241 11/02/2022 DEC PAGAMENT FACTURES 11022022                                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000114  X2022000149 11/02/2022 Contractació IRL educadora per l’Escola Bressol per baixa de la titular 

2022DECR000115  X2022000368 11/02/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000116  X2022000060 11/02/2022 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL070222 

2022DECR000117  X2022000379 14/02/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL 14022022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000118  X2022000383 14/02/2022 DEC APROVAR BAIXES GESTIO TRIBUTARIA CCS GEN 14022022                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000119  X2022000382 14/02/2022 DEC APROVAR CARRECS GESTIO TRIBUTARIA CCS GEN 14022022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000120  X2022000175 14/02/2022 DEC APROVACIO INICIAL 14022022                                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000121  X2022000357 15/02/2022 DEC ALTA ARMES AIRE COMPRIMIT CATEGORIA A I B 15022022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000122  X2022000368 15/02/2022 Pagament de dues factures 

2022DECR000123  X2022000343 15/02/2022 Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis 

2022DECR000124  X2022000406 16/02/2022 Contractació LLSG auxiliar administratiu per baixa de la titular 

2022DECR000125  X2022000381 16/02/2022 Aprovar gestió tributària CCS liquidació recaptació del mes de gener-2022 
2022DECR000126  X2022000405 16/02/2022 Tramesa i liquidació de certif icat urbanístic 

2022DECR000127  X2022000104 16/02/2022 Aprovació factures d'Endesa 

2022DECR000128  X2022000376 16/02/2022 
DEC TRASLLAT RESTES MORTALS DE NINXOL 389 A 517 I RETORN 

NINXOL A AJ 16022022                                                                                                                                                                                   

2022DECR000129  X2022000389 16/02/2022 DEC ORDRE DEL DIA 16022022                                                                                                                                                                                                                                      
2022DECR000130  X2022000355 17/02/2022 Aprovació de la ocupació de via pública dels contenidors de recollida de roba 

2022DECR000131  X2022000416 17/02/2022 DEC ORDRE DEL DIA 17022022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000132  X2022000288 17/02/2022 Donar conformitat a una explotació d'animals per autoconsum 

2022DECR000133  X2021002059 17/02/2022 
Sol·licitud d'esmena de la sol·licitud de subvenció en el marc del Programa 

d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) 
2022DECR000134  X2022000341 18/02/2022 Tramesa i liquidació certif icat urbanístic 

2022DECR000135  X2022000409 18/02/2022 Contractació MGT auxiliar administratiu 

2022DECR000136  X2022000242 18/02/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000137  X2022000242 18/02/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000138  X2020001305 21/02/2022 DEC RETORN AVAL 21022022                                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000139  X2022000435 21/02/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 21022022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000140  X2022000076 21/02/2022 Concedir permís per ocupació de via pública temporal, amb una xurreria, durant 



 

 

la celebració de Carnaval 

2022DECR000141  X2022000446 21/02/2022 Concessió bestreta a una treballadora 

2022DECR000142  X2022000449 22/02/2022 DEC LLIC US ESPECIAL VIA PUBLICA PL LLUIS COMPANYS 22022022                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000143  X2022000406 23/02/2022 Ampliació contracte LLSG auxiliar administratiu 

2022DECR000144  X2022000417 23/02/2022 DEC ORDRE DEL DIA 23022022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000145  X2022000454 23/02/2022 DEC ORDRE DEL DIA 23022022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000146  X2020001305 23/02/2022 Devolució ingrés indegut 

2022DECR000147  X2021002653 23/02/2022 Estimar recurs de reposició 

2022DECR000148  X2022000298 23/02/2022 Requeriment documentació llicència urbanística 

2022DECR000149  X2022000465 23/02/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 23022022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000150  X2022000470 23/02/2022 DEC CANVI TITULARITAT NINXOL 144 A I 203 A 23022022                                                                                                                                                                                                             
2022DECR000151  X2022000461 23/02/2022 Inici ordre execució manteniment tanca 

2022DECR000152  X2021002654 23/02/2022 Estimar parcialment recurs de reposició 

2022DECR000153  X2022000324 24/02/2022 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL210222 

2022DECR000154  X2022000012 24/02/2022 Pagament factures de gener 

2022DECR000155  X2022000119 24/02/2022 DEC DECLARACIO TRACTAMENT RESIDU VEHICLE ABANDONAT 24022022                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000156  X2020000068 24/02/2022 
Pagament conveni específ ic entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Breda 
per facilitar el pagament de taxes al BOP 

2022DECR000157  X2022000469 24/02/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA OVP TEMP XURRERIA CARNAVAL 24022022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000158  X2022000478 24/02/2022 
Decret sobre tramitació d'una denuncia per infracció sobre compliment d'horaris 

d'una activitat 
2022DECR000159  X2022000442 24/02/2022 Aprovació nòmines mes de febrer 

2022DECR000160  X2022000476 24/02/2022 Ocupació via pública 

2022DECR000161  X2022000479 25/02/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA EXP DOCUMENTS 25022022                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000162  X2022000281 28/02/2022 Pagament factures lloguers i tècnics mes de febrer 

2022DECR000163  X2022000275 28/02/2022 DEC LLICENCIA URBANISTICA 28022022                                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000164  X2022000499 01/03/2022 Contractació IRL educadora per l’Escola Bressol per necessitats del servei 

2022DECR000165  X2022000502 01/03/2022 DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 01032022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000166  X2022000496 01/03/2022 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del 
mes de febrer de 2022 

2022DECR000167  X2022000505 01/03/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000168  X2022000494 02/03/2022 Aprovar rebuts de l’escola bressol del mes de febrer 

2022DECR000169  X2022000517 02/03/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL 02032022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000170  X2022000488 02/03/2022 DEC ORDRE DEL DIA 02032022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000171  X2022000520 02/03/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU ESPAI PUBLIC 02032022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000172  X2022000529 02/03/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de CLC 

2022DECR000173  X2021001849 02/03/2022 DEC AMPLIACIO ACTIVITATS CENTRE CIVIC 02032022                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000174  X2021001928 02/03/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000175  X2021002629 03/03/2022 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 21022022                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000176  X2021002695 03/03/2022 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 25022022                                                                                                                                                                                                                   
2022DECR000177  X2021002724 03/03/2022 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 25022022                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000178  X2022000545 03/03/2022 Autorització de teletreball 

2022DECR000179  X2020002384 03/03/2022 Retorn f iança llicència urbanística 

2022DECR000180  X2022000282 03/03/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000181  X2022000282 03/03/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000182  X2022000254 03/03/2022 
Reconèixer la despesa i ordenar el pagament dels premis atorgats pel jurat del 
Carnaval 2022 

2022DECR000183  X2022000514 04/03/2022 LIQUIDACIO TAXA INFORME POLICIA 

2022DECR000184  X2022000556 04/03/2022 Liquidació taxa informe policia 

2022DECR000185  X2022000554 04/03/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de JDM 

2022DECR000186  X2022000200 07/03/2022 DEC DECLARACIO TRACTAMENT RESIDU VEHICLE ABANDONAT 07032022                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000187  X2022000347 07/03/2022 Aprovar la liquidació del pressupost general de l'exercici 2021 

2022DECR000188  X2022000553 07/03/2022 Modif icació de Crèdit, Modalitat d'Incorporació de Romanents de Crèdit 2/2022 

2022DECR000189  X2022000569 08/03/2022 DEC LLIC US ESPECIAL VIA PUBLICA_CREMATORRONS 08032022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000190  X2022000575 08/03/2022 DEC LLIC US ESPECIAL VIA PUBLICA_BITLLES 08032022                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000191  X2021002639 09/03/2022 Aprovar una concessió d'un ajut econòmic personal 

2022DECR000192  X2022000585 09/03/2022 DEC ORDRE DEL DIA 09032022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000193  X2022000587 09/03/2022 
Aprovar la sol·licitud d'una subvenció extraordinària i urgent per a la Campanya 
de suport a la població víctima del conflicte armat a Ucraïna del Fons català de 
cooperació al desenvolupament 

2022DECR000194  X2022000316 09/03/2022 Aprovar el retorn de la f iança d’un compostador 

2022DECR000195  X2022000242 10/03/2022 Pagament de les factures de f inals de gener 

2022DECR000196  X2022000564 10/03/2022 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL070322 

2022DECR000197  X2022000537 10/03/2022 Pagament de dues factures 

2022DECR000198  X2022000566 10/03/2022 Pagament de les factures de lloguers 

2022DECR000199  X2022000282 10/03/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000200  X2022000294 10/03/2022 Pagament conveni Vies Verdes 

2022DECR000201  X2022000603 10/03/2022 Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de festes 

2022DECR000202  X2022000606 10/03/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000203  X2022000600 10/03/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10032022                                                                                                                                                                                                              
2022DECR000204  X2022000608 10/03/2022 Convocatòria de la Mesa de Negociació col.lectiva 

2022DECR000205  X2022000610 13/03/2022 DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 11032022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000206  X2022000609 13/03/2022 DEC RENOVACIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 11032022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000207  X2022000605 13/03/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10032022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000208  X2022000397 14/03/2022 
Contractar un préstec a llarg termini pel f inançament de part de les inversions 
del 2022 



 

 

2022DECR000209  X2022000612 14/03/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL 14032022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000210  X2022000408 15/03/2022 Aprovar Pla pressupostari 2022 a 2025 

2022DECR000211  X2022000609 15/03/2022 DEC RECTIFICACIO ERROR MATERIAL DEC 206 15032022                                                                                                                                                                                                                

2022DECR000212  X2022000576 16/03/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL 15032022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000213  X2022000597 16/03/2022 DEC ORDRE DEL DIA 16032022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000214  X2022000613 16/03/2022 DEC ORDRE DEL DIA 16032022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000215  X2022000390 16/03/2022 Retornar ICIO per desistiment de comunicació urbanística 

2022DECR000216  X2022000282 17/03/2022 Pagament de les factures del mes de febrer 

2022DECR000217  X2022000513 17/03/2022 Canvi titularitat activitat 

2022DECR000218  X2022000647 17/03/2022 Aprovació de les factures fase ADO-P 

2022DECR000219  X2022000643 17/03/2022 Comunicació urbanística Primera Ocupació 
2022DECR000220  X2022000591 17/03/2022 Requeriment comunicació urbanística 

2022DECR000221  X2021002687 17/03/2022 Requeriment documentació bonif icació IBI 

2022DECR000222  X2022000166 17/03/2022 Aprovar les factures fase “A-D-O” del Cercle Bredenc 

2022DECR000223  X2022000201 18/03/2022 DEC DECLARACIO RESIDU SOLID VEHICLE ABANDONAT 18032022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000224  X2022000644 18/03/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 17032022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000225  X2022000432 18/03/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000226  X2022000432 18/03/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000227  X2022000648 18/03/2022 Pagament d'un rebut de liquidació de la Seguretat Social 

2022DECR000228  X2022000661 18/03/2022 DEC ALTA NINXOL COLUMBARI C011 50 ANYS 18032022                                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000229  X2022000652 18/03/2022 
DEC BAIXA PADRO GUAL PLACA 439 I DEVOLUCIO INGRESSOS 
INDEGUTS 18032022                                                                                                                                                                                          

2022DECR000230  X2022000464 21/03/2022 
Sobre reclamació de danys a béns municipals coberts per pòlissa d’assegurança 
de multirisc industrial 

2022DECR000231  X2022000474 21/03/2022 Aprovació desplaçaments mes anterior dels treballadors 

2022DECR000232  X2022000675 22/03/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA MATRIMONI CIVIL REGIDOR 22032022                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000233  X2022000675 22/03/2022 DEC DELEGACIO CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL 22032022                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000234  X2022000677 22/03/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 22032022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000235  X2021002238 22/03/2022 DEC TRAMESA CERTIFICAT 22032022                                                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000236  X2021002623 22/03/2022 Llicència urbanística 

2022DECR000237  X2022000657 23/03/2022 DEC CONCESSIO NINXOL REVERTIT 133 3 ANYS 22032022                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000238  X2022000689 23/03/2022 Aprovació d’una  bestreta 

2022DECR000239  X2022000681 23/03/2022 Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria d’esports  

2022DECR000240  X2022000267 23/03/2022 DEC CANVI DOMICILI 11032022                                                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000241  X2022000695 23/03/2022 DEC LLIC US ESPECIAL VIA PUBLICA_BITLLES 23032022                                                                                                                                                                                                               
2022DECR000242  X2022000696 23/03/2022 DEC ORDRE DEL DIA 23032022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000243  X2022000598 23/03/2022 DEC ORDRE DEL DIA 23032022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000244  X2022000705 23/03/2022 
Aprovació dels càrrecs del febrer del 2022 del servei de Gestió tributàr ia i 

cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000245  X2022000708 23/03/2022 
Aprovació baixes de  febrer del servei de Gestió tributària i cadastral del Consell 
comarcal de la Selva 

2022DECR000246  X2021000872 24/03/2022 
Aprovar una pròrroga de la cessió a precari d’una obra d’art del Museu Municipal 
Josep Aragay - Ajuntament de Breda al MUHBA Museu d’Història de Barcelona 
– Ajuntament de Barcelona 

2022DECR000247  X2022000596 24/03/2022 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL210322 

2022DECR000248  X2022000711 24/03/2022 
Aprovació liquidació del mes de febrer del servei de Gestió tributària i cadastral 
del Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000249  X2022000566 24/03/2022 Pagament de factures 

2022DECR000250  X2022000665 24/03/2022 Llicència urbanística 

2022DECR000251  X2022000476 24/03/2022 Pròrroga OVP 

2022DECR000252  X2022000461 24/03/2022 Imposar multa ordre execució 

2022DECR000253  X2022000622 24/03/2022 
Adhesió a la tercera pròrroga de l'acord marc de subministrament d'equips 
d'impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) 

2022DECR000254  X2022000721 24/03/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 24032022                                                                                                                                                                                                              
2022DECR000255  X2022000686 24/03/2022 Denegar llicència urbanística 

 

El Ple es dona per assabentat 
 
3.1.- Donar compte de la resolució d'Alcaldia 2022DECR000187 del 7 de març, d’aprovació de la 

Liquidació del Pressupost 2021 
 
Es dona compte al Ple de la resolució d’alcaldia 2022DECRE00187, de 7 de març, sobre l’aprovació 

de la liquidació del Pressupost 2021, que literalment diu: 
 
ANTECEDENTS 

 
Vist que s’ha de procedir a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2021.  
 

Vist que s’ha emès l’informe del Secretari Interventor,  de conformitat amb l'article 191.3 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 

 



 

 

Vist que el Secretari Interventor també ha emès l’Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu 
d'Estabilitat Pressupostària i de la Regla de Despesa. 
 

S’ha prorrogat de la suspensió de les regles fiscals previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la 
despesa), per a l’exercici de 2022. 

 
El Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021 va acordar sol·licitar al Congrés dels Diputats 
l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a l’article 135.4 de la Constitució, que 

comporta la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici de 2022. D’acord amb 
aquest article, els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només podran superar-se en 
cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària que escapin 

al control de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o 
social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats.  
 

El Congrés dels Diputats ha apreciat aquesta situació per majoria absoluta dels seus membres en el 
Ple de 13 de setembre de 2021 (1). 
 

Com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals poden fer ús dels seus 
romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social. No obstant això, aquesta Direcció 
General recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament de 

despeses de caràcter no recurrent (inversió o despesa corrent no recurrent) atès que el romanent  és 
un recurs no recurrent. Amb caràcter previ, cal tenir en compte els criteris generals d’utilització del 
romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu que es detallen a l’apartat 13 de la 

nota informativa d’aquesta Direcció General de 26 de gener de 2021, sobre el règim de tutela 
financera dels ens locals per a l’exercici de 2021 (sanejament de les obligacions i devolucions 
d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost, compliment dels compromisos de despesa assumits per 
l’existència de romanents de crèdit incorporables i compliment del termini legal de pagament a 

proveïdors). 
 
De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, 
sobre matèria pressupostària. 
 

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 s’obté, a 31 de desembre de 2021, el 
resultat següent: 

1.1. Respecte al pressupost de despeses:  

1.Exercici en curs  

Pressupost inicial de despeses 4.233.000,00 

Modificacions de despeses 539.519,21 

Pressupost definitiu de despeses 4.722.777,61 

Despeses autoritzades i compromeses 3.949.157,61 

Obligacions reconegudes 3.798.257,96 

Operacions de corrent(cap.1 a 5) 3.043.491,02 

Operacions de capital(cap.6-7) 502.673,35 

Operacions financeres(cap.8-9) 252.093,59 

Pagaments ordenats 3.543.690,06 

Pagaments realitzats 3.539.815,30 

Reintegrament de pagaments 2.755,50 

Pagaments líquids 3.537.059,80 

Obligacions pendents de pagament 258.442,66 

Pagaments ordenats pendents pagar 3.874,76 

 
2. Exercicis tancats 

 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici 256.605,61 

Rectificació saldo inicial obligacions 0 

Prescripció obligacions 0 

Pagaments realitzats 250.594,82 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici 6.010,79 

 

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: : 264.453,45 €  
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 



 

 

1. Exercici en curs 
 

Pressupost inicial d’ingressos 4.233.000,00 

Modificacions d’ingressos 539.519,21 

Pressupost definitiu d’ingressos 4.772.519,21 

Drets reconeguts totals 4.204.683,33 

Drets anul·lats 26.249,78 

Drets cancel.lats 667,89 

Drets reconeguts nets 4.177.765,66 

Operacions de corrent(cap.1 a 5) 3.603.542,12 

Operacions de capital(cap.6-7) 174.223,54 

Operacions financeres(cap.8-9) 400.000,00 

Drets recaptats 3.958.195,26 

Obligacions reconegudes per devolució d'ingressos 16.711,28 

Devolució d’ingressos pagats 16.691,28 

Recaptació líquida 3.941.503,98 

Drets pendents de cobrament 236.261,68 

 
2. Exercicis tancats 

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 1.064.431,41 

Rectificació positiva saldos inicials 770,00 

Rectificació a la baixa saldos inicials 679,08 

Drets anul·lats 7.003,32 

Drets cancel.lats 80.299,16 

Drets recaptats 283.249,45 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici 693.970,40 

 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 930.232,08 € 

 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

 

Resultat pressupostari 2021   

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V 3.603.542,12 € 

- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV 3.043.491,02 € 

(a) Operacions corrents 560.051,10 € 

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII 174.223,54 € 

- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII 502.673,35 € 

(b) Operacions de capital -328.449,81 € 

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)  231.601,29 € 

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII 0,00 € 

- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII 0,00 € 

2. ACTIUS FINANCERS 0,00 € 

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX 400.000,00 € 

- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX 252.093,59 € 

3. PASSIUS FINANCERS 147.906,41 € 

    

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) 379.507,70 € 

    

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI   

+ Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals  92.564,57 € 

 + Desviacions negatives de finançament 32.137,80 € 

 - Desviacions positives de finançament 296.296,64 € 

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 207.913,43 € 

 

1.4. Romanents de crèdit:  
Els romanents de crèdit totals són de 974.261,25€, el detall dels quals és el següent: 
 - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals) 
 - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals) 

1. D’impossible incorporació   220.997,27 

2. D’incorporació obligatòria   666.917,23 



 

 

3. Susceptibles d’incorporació   86.346,75 

a. Compromesos 150.899,65   

b. Autoritzat 0   

c. Retinguts 74.595,70   

d. Disponibles:  748.765,90   

TOTAL 974.261,25 974.261,25 

 

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a despeses que l’últim 
dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes 
quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós,  que 

és podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients recursos financers:  
- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com transferències de 

crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici. 

- Els crèdits que estiguin compromeses 
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9) 
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats  

 
Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’ incorporar-se de forma 
obligatòria. 

 
1.5. Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 

1. FONS LÍQUIDS A TRESORERIA  1.621.802,00 € 

2. DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT  952.935,33 € 
De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent  236.261,68 € 
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats  693.970,40 € 
D’altres operacions no pressupostàries  22.703,25 € 

3. CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT  391.947,46 € 
De pressupostos de despeses. Exercici corrent  258.442,66 € 
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats  6.010,79 € 

D’altres operacions no pressupostàries  127.494,01 € 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 7.644,64 € 
. – Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 € 

. + Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva  7.644,64 € 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 2.190.434,51 € 
II. SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT  594.006,52 € 

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 350.462,19 € 
IV ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (I-II-III) 1.245.965,80 € 

 
El Romanent de tresoreria total ascendeix a 2.190.434,51 € el qual està composat per 350.462,19 € 

d’excés de finançament afectat, que es correspon amb l’import de les desviacions positives, per 
aplicacions pressupostàries i acumulades dels projectes amb finançament afectat i de 594.006,52 € 
de saldos de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de 1.245.965,80 €, és romanent de 

tresoreria per a despeses generals. 
 
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un Romanent de 

Tresoreria POSITIU 
 
FONAMENTS DE DRET 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada aplicació 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.  

 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i 

la recaptació neta. 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,  
s’hauran de determinar: 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 

 El resultat pressupostari de l’exercici 

 Els romanents de crèdit 

 El romanent de tresoreria 

 



 

 

4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en 
els termes previstos a la LGEP. 

Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, 
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès com la 
situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de capacitat de 

finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals.  
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el 

qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  

 
RESOLC: 
 

1. Aprovar la Liquidació del Pressupost General de l’exercici 2021.  
2. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb 

quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril. 

3. Ordenar la remissió d'aquesta Liquidació als òrgans competents, tant de la Delegació 

d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de concloure el mes de març de 
l'exercici següent al qual correspongui. 

 

Intervencions 
L’Alcalde presenta la liquidació, explicant el resultat pressupostari de l’any 2021, manifestant que ha 
estat positiu, amb un resultat ajustat de 207.913,43 euros i amb un fons líquid de tresoreria que dona 
un resultat d’estalvi històric amb 1.245.965,80 euros de romanent per a despeses generals.  Conclou 

explicant que la liquidació compleix amb l’objectiu de l’Estabilitat Pressupostaria i no compleix amb la 
regla de la despesa.  Explica que enguany aquests indicadors només es donen a títol informatiu, ja 
que la suspensió de les regles fiscals continuen prorrogades i no caldrà fer cap actuació.   

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, pregunta perquè l’Ajuntament demana crèdit al 
banc si el resultat pressupostaria dona superàvit.  I també pregunta perquè el romanent de més de 2 

milions d’euros acaba essent de 1 milió dos-cents mil i escaig.  
 
L’Alcalde explica que quan es preveu el pressupost de cada any, l’Ajuntament no té la seguretat 

absoluta que l’exercici es tancarà en positiu i si es tanqués en dèficit no hi hauria possibilitat de 
finançar inversions, per tant és un forma d’assegurar que l’Ajuntament disposarà de líquid imminent 
per poder realitzar les inversions previstes en el pressupost.  En relació a la segona pregunta explica 

que el romanent de tresoreria s’ha d’ajustar i reduir amb el saldo de dubtós cobrament, que són drets 
normalment d’exercicis passats que encara estan pendents de cobrament i no hi ha la seguretat que 
s’acabaran cobrant, i per altra banda també s’ha d’ajustar l’import de les despeses que s’han finançat 

amb la incorporació de romanents. Un cop deduïts aquests conceptes, ens queda el romanent de 
tresoreria que podria ser destinat a despeses generals.   
 

El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta quines són les partides més rellevants de 
dubtós cobrament. 
 

L’Alcalde respon que normalment són imports d’IBI i altres impostos que havien de pagar promotors o 
empreses que han fet fallida, i no s’han pogut cobrar i això obliga a dotar-los com a crèdits que 
difícilment s’acabaran cobrant.  Per això la llei estableix que la liquidació ha de preveure aquest 

dubtós cobrament en base a uns percentatges que s’apliquen proporcionalment al risc durant els 
quatre anys següents.   A partir del cinquè any s’ha de preveure el 100% que no es cobrarà, malgrat 
que la gestió tributaria segueix i intenta cobrar-ho fins que no prescriu el deute.  

 
El Sr. Marin pregunta si l’Ajuntament té previst fer alguna inversió amb el superàvit.  
 

L’Alcalde explica que el compliment de les regles fiscals està suspesa fins l ’any 2023 i per tant a partir 
de l’any vinent ja no es podrà incorporar el romanent de tresoreria per destinar-lo a major despesa, 
sense que afecti a l’estabilitat ni a la regla de la despesa.  Per aquest motiu, enguany el 2022 és el 

millor moment per incorporar el romanent al pressupost i poder fer una inversió important en tema 
d’asfaltat de carrers.  
 



 

 

El Sr. Marin pregunta si l’asfaltat de la carretera d’Arbúcies que s’està realitzant, ho paga la 
Generalitat o l’Ajuntament.  
 

L’Alcalde respon que la inversió que s’està fent a la carretera d’Arbúcies ho paga la Generalitat 
perquè és l’administració titular, però l’Ajuntament ha estat durant molt de temps insistint en la 
necessitat que es fes atès que hi havia moltes zones deteriorades i calia una intervenció integral.  

Finalment després de diverses reunions a Barcelona s’ha aconseguit que es fes.   
 
El Ple es dona per assabentat 

 
3.2.- Donar compte dels Decrets 2022DECR000087 i 2022DECR000188 pels quals s’aprova la 
incorporació de Romanents de Crèdit de l’exercici 2021 

 
Es dona compte al Ple de la Corporació del Decret 2022DECR000087, de 2 de febrer, pel qual 
s’aprova l’expedient 1/2021 d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2021, i el Decret 

2022DECR000188, de 8 de març, pel qual s’aprova l’expedient 2/2022 d’incorporació de romanent de 
crèdit de l’exercici 2021. Es transcriuen a continuac ió:  
 

Decret d'Alcaldia núm. 2022DECR000087 

 
Expedient: X2022000211 

 
Antecedents 
 

Correspon al President de la corporació aprovar l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit, 
previ informe de la Intervenció de Fons. 
 
Vist que interessa als serveis municipals poder disposar de despesa amb finançament afectat del 

pressupost de l’exercici 2021 per aplicar-ho al 2022, amb la màxima urgència sense esperar a la 
liquidació del pressupost, atès que es requereix adjudicar les obres del projecte de la zona esportiva i 
de la retirada del cablejat elèctric del centre històric.  

 
I vist l’informe de control permanent de la Intervenció de Fons, 
 

Fonaments de dret 
 
Atès el que estableix l’article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 47 i 48 del Reial Decret 
500/1990. 
 

Resolc  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost 2022 per incorporació de romanents de 

crèdit del pressupost de l’exercici 2021, per un import total de 281.700,00 euros, segons el següent 
detall: 
 

Altes en aplicacions de Despeses 

 A 
incorporar 
a 
l'exercici 

Pro. Eco. Despeses 

INCORPORACIÓ 
DE 
ROMANENTS 
DEL 2021 

2021 342 60900 ORDENACIO ZONA ESPORTIVA (PUOSC 2020-2024) 251.700,00 

2021 336 61906 RETIRAR CABLEJAT CENTRE HISTORIC 30.000,00 

      IMPORT TOTAL  281.700,00 

 

amb el següent finançament: 
 

Altes en aplicacions d'Ingressos 
 

A 
incorporar 
a l'exercici 

Eco. Ingressos IMPORT 

2022 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 129.666,97 

2022 87010 
ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 

84.700,00 



 

 

2022 75000 
TRANSF.DE CAPITAL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

67.333,03 

    TOTAL FINANÇAMENT 281.700,00 

 
SEGON.- Donar compte al Ple de la Corporació.  

 
El Ple es dona per assabentat 
 

 
Decret d'Alcaldia núm. 2022DECR000188 

 

Modificació de Crèdit, Modalitat d'Incorporació de Romanents de Crèdit 2/2022 
 
Expedient: X2022000553 

 
Antecedents 
 

Correspon al President de la corporació aprovar l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit 
2/2022, previ informe de la Intervenció de Fons. 
 

Vista la memòria que consta en l’expedient sobre la necessitat de realització de la modificació de 
crèdit per realitzar les despeses, així com la justificació de l’existència de romanents de crèdit i de la 
font de finançament. 

 
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent Pressupost en 
relació amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 
 
Resolc,  

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost 2/2022 per incorporació de romanents de 
crèdit del pressupost de l’exercici 2021, per un import total de 471.563,98 euros, segons el següent 

detall: 
 
Altes en aplicacions de Despeses 

   PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

336 60903 ADEQUACIÓ CLAUSTRE 0,00 194.874,04 194.874,04 

153
2 

61900 VORERES - ASFALTAT DE CARRERS 33.000,00 10.000,00 43.000,00 

165 61902 INVERSIÓ EN ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00 1.689,08 1.689,08 

432 62500 FEDER VESCOMTES DE CABRERA 7.000,00 3.500,00 10.500,00 

334 62600 INVERSIÓ NNTT MUSEU ARAGAY 2.000,00 1.560,00 3.560,00 

151 
627000
0 

PROJECTES TÈCNICS 5.000,00 18.345,87 23.345,87 

151 
627000
1 

PROJECTES TÈCNICS POUM 10.000,00 10.440,00 20.440,00 

151 
627000
2 

PROJ. CARRER MARCEL·LI TRUNAS 0,00 20.602,06 20.602,06 

132 62900 ALTRES INV. ASSOC. FUNCION. SERVEI (GM) 9.915,00 4.193,29 14.108,29 

338 62900 ADQUISICIÓ MATERIAL PER ACTV. FESTIVES 0,00 10.461,05 10.461,05 

323 
632000
0 

INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS I 
VESTIDORS I LAVABOS 

29.000,00 23.870,02 52.870,02 

333 
632000
0 

INVERSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 15.000,00 3.293,88 18.293,88 

342 
632000
0 

INVERSIÓ EQUIPAMENTS ESPORTIUS 25.000,00 59.941,23 84.941,23 

920 
632000
0 

INVERSIÓ DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 3.000,00 22.446,71 25.446,71 

151 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 22.000,00 2.584,13 24.584,13 

333 21200 EDIFICIS DE BENS PÚBLICS, CULTURA 8.000,00 3.630,40 11.630,40 

338 
226090
5 

ACTIVITATS FESTA MAJOR 60.000,00 3.025,00 63.025,00 



 

 

431
1 

226091
3 

ACTIVITAS PROMOCIO ECONOMICA COMERÇ 12.000,00 1.125,00 13.125,00 

231 22799 
ALTRES SERVEIS: SOCIALS, BENESTAR I 
COMUNITAT 

96.000,00 4.500,00 100.500,00 

334 
226090
2 

ACTIVITATS CULTURALS 15.000,00 6.249,50 21.249,50 

920 21200 EDIFICIS ADMINISTRACIO 3.000,00 2.268,75 5.268,75 

162
1 

22700 
NETEJA. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I 
ABOCADORS 

400.000,00 62.330,60 462.330,60 

211 16105 APORTACIO PLA DE PENSIONS (DEC.768) 0,00 333,37 333,37 

341 
480020
0 

SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES 8.000,00 300,00 8.300,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 471.563,98   

 
Aquesta modificació es finança amb càrrec a operacions de crèdit, en els següents termes: 
 

Altes en aplicacions d'Ingressos 

A 
incorporar 
a l'exercici 

Eco. IMPORT 

2021 75000 GENCAT CI 100.000,00 

2021 39613 QUOTES URB. RD12021/785 3.458,10 

2021 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 102.438,90 

2021 87010 ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 265.666,98 

  TOTAL FINANÇAMENT 471.563,98 

 
SEGON.- Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària 
que aquest celebri, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 

28 de novembre. 
 
El Ple es dona per assabentat. 

 
4.0.- Ratificar Resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió plenària ordinària 
 

L’Alcalde sotmet a ratificació del Ple, el següent Decret d’Alcaldia:  
 
4.1.- Ratificar Decret d'Alcaldia núm. 2022DECR000061 

 
Antecedents 
 

Es proposa al Ple de la Corporació la ratificació de la resolució d’Alcaldia 2022DECR000061, de 27 
de gener de 2022, sobre compareixença com a part demanda en el recurs contenciós administratiu 
ordinari 361/2021 del Jutjat Contenciós-Administratiu número 1 de Girona, que tot seguit es transcriu:  

 
“Antecedents de fet 
 

En data 21 de gener de 2022 RE núm. E2022000280, aquest Ajuntament ha tingut coneixement del 
Decret de la Lletrada de l’Administració de Justícia de data 13 de gener de 2022, pel qual s’admet la 
demanda presentada davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona contra l’acord de 

de Junta de Govern de data 27 de setembre de 2021 pel qual s’aproven les quotes d’urbanització en 
concepte de bestretes que han de satisfer els propietaris del PAU 1 Marcel·lí Trunas i per via indirecta 
contra la Comissió Territorial d’Urbanisme que va aprovar la modificació de NNSS de Breda. 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
Article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.  
 

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

 
Resolc, 
 



 

 

Primer.- Comparèixer com part demanada en el recurs contenciós administratiu ordinari 361/2021 
que es segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona.  
 

Segon.- Encarregar al Sr. Jaume Figueras Coll, la defensa jurídica en l’esmentat contenciós 
administratiu, a la procuradora Sra. Susanna Risquez Campasol pel Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona i al procurador Jesús Sanz López pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que es 

personin en nom i representació de l’Ajuntament de Breda el qual actua com a part demandada. 
  
Tercer.- Remetre còpia foliada i indexada dels expedients administratius sol·licitats al Jutjat 

Contenciós Administratiu 1 de Girona.  
 
Quart.- Comunicar al Jutjat que l’Ajuntament no té coneixement de l ’existència de cap recurs 

contenciós administratiu que pogués ser susceptible d’acumulació segons allò disposat al capítol III 
del Títol III de la LJCA. 
 

Cinquè.- Emplaçar com a interessats a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de la 
Generalitat de Catalunya i a la resta de propietaris del PAU 1 Marcel·lí Trunas, per tal de que puguin 
personar-se a les actuacions com a demandades en un termini de nou dies i comunicar-ho al Jutjat. 

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

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

Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 
Votacions 

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

Antonio Marín Acuña) 
 
5.0.- Informe sobre el compliment de la Llei de Morositat del quart trimestre de 2021 

 
Antecedents  
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per 

la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, referen t a la 
morositat de les administracions públiques, determina que els tresorers o, en el seu defec te, els 
interventor de les corporacions locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 

terminis previstos en aquesta Llei pel pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà 
necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint aquest termini determinat.  

 
L’Ordre HAP/2082/2014 estableix que les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 
habitants tenen l’obligació de trametre de forma telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, 

l’informe de morositat del quart trimestre de cada anualitat.  
Per tant, en ordre a donar compliment a les obligacions de comunicac ió i transparència d’aquet 
Ajuntament, es proposa al Ple:  

 
Primer.- Que prengui coneixement de l’informe sobre el compliment de la llei de morositat dels 
pagaments duts a terme per part de l’ajuntament de Breda durant el quart trimestre de 2021, el qual 

detalla el volum total de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que 
no), el volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també entre els 
que es troben dins del termini legal de pagament i els que no).  

 
Resum segons el model d’informació que ha estat tramès al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública: 

Pagos realizados en el periodo Intereses de 
Demora 
Pagados en el 

Periodo 

Facturas o Documentos Justif icativos Pendientes de Pago al Final 

del Periodo 

Period
o 
Medio 
Pago 

(PMP) 
(días) 

Pagos Dentro 
Periodo 
Legal Pago 

Pagos Fuera 
Periodo 
Legal Pago 

Periodo 
Medio 
Pago 
Pendie

nte 
(PMPP) 

Dentro Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo 

Fuera Periodo Legal Pago 
al Final del Periodo 

Númer
o de 

Importe 
Total 

Númer
o de 

Importe 
Total 

Númer
o de 

Importe 
Total 

Número de 
Operaciones 

Importe 
Total 

Número de 
Operaciones 

Importe 
Total 



 

 

 

 
 
El Ple es dona per assabentat 

 
6.0.- Exp. 1/2022 d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 
 

Antecedents 
 
Vist que la liquidació del pressupost de l’exercic i 2021 ha posat de manifest l'existència d'una 

obligació econòmica pendent d’imputació pressupostària adquirida en l'exercici 2021 i l'import del qual 
ascendeix a 7.644,64 euros. 
 

Vist que l'obligació econòmica es presumeix degudament adquirida en virtut de l’acord plenari de data 
27 de juliol de 2021 que previ aixecament de l’objecció d’intervenció es va reconèixer i ordenar el 
pagament de 7.644,64 euros en concepte d’interessos de demora deguts en el marc del procediment 

contenciós administratiu instat per la societat en liquidació de concurs de creditors, Construccions 
Pau Ortega SL. (expedient núm. X2018000595). 
 

Vist que els mateixos acords varen autoritzar a l’Alcaldia per ordenar el pagament en els termes 
establerts en el Decret d’Alcaldia de data 16 de juliol de 2021, a fi de donar compliment a l’Auto 
judicial d’execució forçosa emès en data 12 de juliol de 2021 i evitar despeses d’interessos de 

demora.  
 
Vista la necessitat d'obtenir un títol jurídic que habiliti l'aplicació de l'obligació al pressupost a través 

d'un reconeixement extrajudicial de crèdits, i vist que resulta necessari tramitar simultàniament la 
modificació pressupostària de suplement de crèdit, per dotar de major crèdit a l’aplicació 929_22699 
del pressupost de l'exercici 2022. 

 
Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 16 de març de 2022 i l’informe favorable de control 
intern.  

 
Legislació aplicable 
 

Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 

Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 

Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desplega el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

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

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit d’import: 7.644,64 euros, corresponent a 
l'exercici 2021 i tramitar simultàniament la modificació pressupostària de suplement de crèdit, per 
dotar de major crèdit al Pressupost de l'exercici 2022. 

 
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2022, el crèdit corresponent amb càrrec a la 
partida 929_22699. 

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

 
Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que el reconeixement de la despesa és necessari per fer 

aflorar pressupostàriament un pagament extrapressupostari que es va realitzar l’any passat.  
 
Votacions 

Pagos Pagos Pagos Intereses (dias) 
19,37 173 171.290,60 0 0 0 0 33,37 441 459.619,25 6 37.462,90 



 

 

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

Antonio Marín Acuña) 
 
7.0.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 3/2022 mitjançant suple ment de crèdit 

 
Antecedents 
 

L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 21 de març de 2022, ha 
ordenat la incoació de l’expedient 3/2022 de suplement de crèdit, atès que determinades despeses no 
poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les. 

 
Concretament l’informe d’Alcaldia estableix :  
 

“Des de la regidoria d'Hisenda es preveu fer aquestes modificacions de crèdit per donar resposta a 
les diverses necessitats, de naturalesa diversa, que han sorgit al llarg d'aquests primers mesos de 
l'any.  

 
Juntament amb la regidoria d'Educació s'ha cregut convenient, en el moment en què s'ha tingut en 
possessió el projecte d'adequació del sistema elèctric de l'edifici de l'escola, dur a terme la inversió 

necessària per dur a terme les obres corresponents, per la qual es creu necessari aportar fons extra a 
la partida destinada a inversions en equipaments educatius.  
 

També es destinen 2.000 i 4.000 euros a complementar partides ja existents referents a les  inversions 
a realitzar a l'edifici del Claustre i als parcs infantils per acabar d'adequar les partides pressupostàries 
als pressupostos presentats al llarg d'aquest mes de març de 2022. 
 

La última modificació que es proposa és la de dotar la partida d'indemnitzacions a tercers, capítol IV 
de despeses, amb l'import que l'any 2021 es destinà a pagar a allò referent als interessos 
corresponents als compromesos per la sentència judicial d'un procediment contenciós-administratiu 

amb Construccions Pablo Ortega SL. Els interessos corresponents reconeguts mitjan sentència ferma 
es van pagar efectivament el 2021 mitjançant recursos extrapressupostaris, a l'espera d'una 
modificació de crèdit que al no fer-se al llarg del 2021, s'ha de fer forçosament aquest 2022.”  

 
A l’expedient hi consta l’informe de control permanent de secretaria-intervenció, i l’informe sobre la 
capacitat de finançament de la corporació.  

 
Fonaments de Dret 
 

Article 170.2 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals. 
Articles 35, 36 del Reial decret 500/1990. 

Bases 8 i 59 de les bases d’execució del pressupost 2022. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 

següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient MC 3/2022 de suplement de crèdit del pressupost de 

despeses, amb el següent detall: 
 
Expedient 3/2022 suplement de crèdit 

   Altes en aplicacions de Despeses 
   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial + MC Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

336 60903 ADEQUACIÓ CLAUSTRE 194.874,04 2.000,00 196.874,04 

323 6320000 INVERSIONS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 52.870,02 20.000,00 72.870,02 

171 62500 MOBILIARI PARCS I JARDINS 10.000,00 4.000,00 14.000,00 

929 22699 
ALTRES DESPESES: INDEMNITZACIONS A 
TERCERS 

1.000,00 7.700,00 8.700,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 33.700,00   

 



 

 

Finançament: 
  

Altes en aplicacions d'Ingressos 
 
A incorporar a 
l'exercici 

Eco. IMPORT 

2022 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 33.700,00 

  TOTAL FINANÇAMENT 33.700,00 

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

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

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

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

L’Alcalde presenta la proposta.  
 
Votacions 

Aprovat per majoria absoluta per 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 
Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 1 vot en contra (Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions 

(Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 
 
8.0.- Modificar la base 21 de les bases d’execució del pressupost de 2022 

 
Antecedents 
 

Per acord de Ple del dia 29 de novembre de 2021 es va aprovar inicialment l’expedient del 
Pressupost General pel 2022. L’expedient incorporava entre d’altres documents preceptius, les Bases 
d’execució del Pressupost. 

 
L’aprovació definitiva del pressupost i les seves bases es va publicar al BOP de Girona número 250 
de 31 de desembre de 2021. 

 
L’Alcaldia proposa modificar la base número 21.i) de les  Bases d’execució del Pressupost, amb la 
finalitat d’agilitzar el procediment de reconeixement de despesa de menor quantia, sense exigir una 

autorització prèvia de la despesa d’acord amb el procediment previst pels contractes menors.  
 
Aquesta flexibilització del procediment es proposa per les despeses de menys de 3.000,00 euros que 

justificadament no s’hagin autoritzat amb caràcter previ, per ser imprevistes o per raó de la seva 
complexitat a l’hora de realitzar un pressupost de l’obra, servei o subministrament.  
 

Consta a l’expedient un informe de control intern permanent de secretaria-intervenció. 
 
Fonaments de Dret 

 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, 
títol VI, Capítol I, secció 1ª. 

Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa la Llei reguladora d’hisendes locals. 
Nova Instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 setembre que aprova el 
Model Normal. (Entrada en vigor 01/01/2015) 

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

 
Primer.- L’aprovació inicial de la modificació de la base 21 de les Bases d’execució del Pressupost, 
en el seu punt i), que quedarà redactada en els següents termes: 

 



 

 

i) Els documents ADO que reconeguin despeses menors, de quantia inferior a 500 euros, seran 
aprovats per l’Alcalde mitjançant una relació de despeses, que serà fiscalitzada per intervenció amb 
una nota de conformitat.  

 
Excepcionalment s’admetrà l’aprovació directa de documents ADO de despesa de 500,00 a quantia 
inferior a 3.000,00 euros, quan per causes degudament justificades hagi esdevingut excessivament 

complicat preveure un pressupost i ser adjudicat amb caràcter previ.  Dins d’aquests supòsits es 
subsumeixen les despeses de manteniment d’instal·lac ions, espais lliures, arranjament de vehicles, 
compra de material i subministraments no inventariables, entre d’altres tipus de despeses 

degudament justificades.  
 
Segon.- Exposar al públic aquesta modificació per un termini de 30 dies hàbils a partir de la seva 

publicació al BOP de Girona i a l’e-tauler, per tal que els interessats puguin examinar i presentar 
reclamacions, si s’escau. 
 

En cas de no presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovada la modificació sense 
necessitat de posterior acord plenari. Entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació definitiva al 
BOP de Girona. 

 
Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta.  

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT,   pregunta què passa si un mateix proveïdor 
factura més de 15.000 euros anuals a l’Ajuntament, mitjançant diferents contractes acumulats. 

 
L’Alcalde explica que inicialment la nova llei de contractes ho limitava a un màxim de 15.000 euros 
per any, però això ha canviat i ja no ho limita, sempre i quan es tractin de diferents prestacions i 
contractes amb objecte diferent.  

 
Votacions 
Aprovat per majoria absoluta per 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 1 vot en contra (Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions 
(Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 

 
 
9.0.- Aprovació inicial de la modificació 1/2022 de l'Ordenança reguladora de les tarifes del 

servei municipal de distribució d'aigua i clavegueram, per incorporar mitjançant annex, un 
quadre de preus unitaris per a l’any 2022 
 

Antecedents  
 
L’Ajuntament de Breda té aprovada i vigent l’ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal 

de distribució d’aigua i clavegueram. 
 
Actualment aquests serveis s’estan prestant mitjançant un règim de concessió administrativa i 

facturats directament per l’entitat que té la concessió del servei,  que assumeix el risc i ventura de 
l’explotació econòmica d’aquest servei.  
 

En data 1 de febrer de 2022, la concessionària Abastaments d’aigua del Tordera SL. ha presentat la 
memòria dels preus unitaris dels materials, personal, despeses administratives i varis del servei 
municipal de distribució d’aigua i clavegueram.  

 
En data 3 de febrer de 2022, el Secretari-interventor ha emès un informe en relació a la proposta 
d’aprovació d’aquestes tarifes.  

 
L’informe posa de manifesta que el quadre de preus pel 2022 presentat dona compliment als articles 
34 i 35 del Plec de condicions que regeixen el contracte de gestió del servei municipal d’abastament 

d’aigua i clavegueram sota la modalitat de concessió, formalitzat en data 28 de març de 2012. 
 
Concretament l’article 34 regula les obres necessàries per atendre nous subministraments i 

actuacions sobre la xarxa existent, establint que el prestador del servei, a sol ·licitud de l’interessat, 
confeccionarà el pressupost corresponent, l’import del qual serà satisfet pel promotor i el treball el 
realitzarà el prestador del servei. Es confeccionarà un quadre de preus unitaris que aprovarà 



 

 

l’Administració actuant. El prestador del servei li presentarà cada vegada que sigui necessari, una 
sol·licitud justificada dels preus dels elements i articles necessaris per a confeccionar els 
pressupostos de les escomeses, que haurà de ser aprovada per l’Administració actuant en un term ini 

de un mes, transcorregut el qual s’entendrà també aprovada per silencia administratiu.  
 
L’article 35 regula el supòsit de petició de subministrament pel promotor d’un immoble, en el cas que 

sigui necessari ampliar la xarxa existent. En aquest cas el prestador del servei confeccionarà un 
informe i el pressupost corresponent en el que s’inclourà l’ampliació de la xarxa existent. Els preus a 
aplicar seran els aprovats prèviament per l’Administració actuant.  

 
Consta a l’expedient un informe dels serveis tècnics municipals que dona conformitat a la proposta de 
preus unitaris i verifica que els preus s’ajusten a valors de mercat.  

 
Legislació aplicable  
 

Disposició final Novena, Onzena i Dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
Article 20.6. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

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

Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya.  
Articles 60 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació 01/2022 de l’Ordenança número 1 reguladora de les 
tarifes del servei municipal de subministrament d’aigua i clavegueram, per incorporar mitjançant 
annex, un quadre de preus unitaris per a l’any 2022.  

 
La Disposició final queda redactada de la següent forma:  
  

“La present ordenança ha estat aprovada per acord de Ple de data 4 d’octubre de 2021 i entrarà en 
vigor a partir de la seva aprovació definitiva i publicació en el Butlletí oficial de la Província, conforme 
els requisits establerta a l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, i seguirà vigent mentre no se 

n’acordi la seva modificació o derogació. 
 
En data 28 de març de 2022 ha estat aprovada pel Ple la modificació 01/2022 que aprova l’annex 

quadre de preus materials per a l’any 2022“ 
 
Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 

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

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

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

llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari, sense perjudici que es publiqui íntegrament 
l’acord definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.  
 

La publicació formal del quadre de preus unitaris es realitzarà a efectes pràctics únicament en el 
tauler d’anuncis i en el portal de transparència de l’Ajuntament de Breda.  
 

Tercer.- Notificar els presents acords als serveis tècnics i Abastaments d’aigua del Tordera SL, pel 
seu coneixement i efectes. 
 

Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 



 

 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT,  manifesta que celebra que s’aprovi la llista de 
preus i pregunta com es controla que es facturin efectivament les quantitats correctes.  
 

L’Alcalde manifesta que són preus de mercat que no superen els preus ITEC del Col·legi 
d’Arquitectes i en relació el control, manifesta que la concessionària disposa de les ordres de treball i 
bàsicament opera el principi de confiança entre les parts.  

 
 
 

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

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

10.0.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal 17 Taxa per la prestació 
de serveis a la piscina municipal 
 

Antecedents  
 
L’Ajuntament de Breda disposa de l’Ordenança fiscal número 17 que regula la taxa per la prestació de 

serveis en la piscina municipal.  
 
L’Alcaldia proposa una modificació de l’Ordenança que afecta a les tarifes i l’establiment de les 

quotes reduïdes.  
 
Consta a l’expedient un informe de control intern permanent de secretaria intervenció amb 
observacions, i el qual posa de manifest que la proposta de modificació d’una ordenació de tributs 

requereix a l’àmbit de Catalunya el vot favorable de la majoria absoluta del Ple, en virtut de l’article 
114.3.j) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya en relació a l’article 47.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 

de les Bases del Règim Local.  
 
Legislació aplicable  

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

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

L’article 114.3.j) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal 
 

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

Primer.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 17 de la tax a per la 
prestació de serveis a la piscina municipal, que queda redactada en el termes següents:  
 

“O.F. NÚM. 17 
Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal  
 

Article 1 - Fonament i naturalesa  
L’Ajuntament de Breda estableix la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal de 
conformitat amb l’habilitació legal que s’estableix en els articles 57 i 20.4.o) del Reial Decret legislatiu 

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

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

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



 

 

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

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

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

 
Article 5 - Quota tributària  
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les quotes següents: 

 

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

1.- Abonaments familiars*: 
Juny o Juliol 

o Agost 

Juny-Juliol o 

Juliol-Agost 

Inici juny a l’11 

de setembre 

- Matrimonis o parella de fet (per parella) 55,00 99,00 138,00 

- 1 fill o menor (de 6 a 16 anys) 25,00 37,00 52,00 

- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon 12,50 25,00 35,00 

2.- Abonaments individuals:       

- Menors (de 6 a 16 anys) 25,00 43,00 61,00 

- Joves (de 17 a 29 anys) 31,00 50,00 69,00 

- Adults (a partir de 30 anys) 50,00 62,00 87,00 

- Jubilats 25,00 43,00 61,00 

3.- Entrada per dia Laborables 
Dissabtes i 

Festius 
  

- De 6 a 16 anys i jubilats 4,00 5,00   

- Majors de 16 anys 6,00 7,00   

4.- Paquet de 10 entrades 
Es poden fer servir qualsevol dia de la setmana, 

tan laborables com festius 

- De 6 a 16 anys i jubilats     30,00 

- Majors de 16 anys     50,00 

5.- Taxa per emetre el duplicat d’un carnet     5,00 

 
*Per a l’expedició d’un abonament familiar caldrà aportar un volant de convivència del municipi on 

estigui empadronada la família. 
 
S’entén per abonaments mensuals, bimensuals i de temporada els que permeten l’accés a les 

piscines municipals en els períodes següents: 
 

TIPUS TEMPORALITAT 

Mensual 

1. Del primer dissabte de juny al 30 de juny 

2. De l’1 al 31 de juliol 

3. De l’1 d’agost a l’11 de setembre 

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

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

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

 
Article 6 – Beneficis fiscals  
 

1. Quota gratuïta 

a. 
Els menors fins a 5 anys i a partir de 70 anys. (Es comptaran els anys naturals, independentment 

que en el moment de la sol·licitud els tinguin fets o no).  

b. 
Per les persones amb un grau de discapacitat física o psíquica igual o superior al 65% i acreditat 

amb el certificat de l’ICASS.  

2. Quota reduïda del 50%: 

a. 
Acompanyant de la persona amb un grau de discapacitat igual o superior del 65 %, i limitat a un 
únic acompanyant.  



 

 

b. 
Les persones amb un grau de discapacitat física o psíquica igual o superior al 33% i acreditat amb 

el certificat de l’ICASS. 

c. 
A la quota de matrimoni o parella de fet (per parella) dels abonaments familiars, acreditat amb títol 

de família monoparental, persones divorciades o separades amb sentència judicial.  

3. Quota reduïda del 20 % 

  Per les persones empadronades a Breda, descomptes aplicables només a abonaments.  

4. Quota reduïda del 15%: 

a. 
Joves de 17 a 29 anys, que tinguin el Carnet Jove, Carnet d’Estudiant o document acreditatiu de 
situació d’atur. 

b. 
Les famílies nombroses i monoparentals que ho acreditin amb el carnet original expedit pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya o document 

equivalent.  

5. Quota reduïda informe Serveis Socials 

  
Les persones i/o familiars de caire social greus o molt greus, degudament acreditades 
documentalment i amb l'informe favorable dels Serveis Socials de Breda. 

 

 
En cap cas els beneficis fiscals són acumulables, a excepció de la quota reduïda per 
empadronats, la qual podrà ser acumulable amb una altra bonificació. 

 

 

En cas de concurrència de més d'un benefici fiscal s'aplicarà el de major percentatge. 

 
Article 7 – Acreditació i període impositiu  

1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del 
servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.  
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació 

del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal.  
 

Article 8 – Règim de declaració i ingrés 

1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el moment 
d’entrada en el recinte. 
 

2. El pagament de la taxa en cas d’abonaments s’efectuarà en el moment de formular la sol·licitud. 
 
3. El pagament es farà a: 

a. Oficina d’atenció al ciutadà del municipi, situada al carrer Nou, 3 Bxs., mitjançant targeta de 
crèdit o dèbit. 
b. Mitjançant transferència bancària, segons s’indica en el document de sol·licitud 

d’abonament formal. 
 
4. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als  comptes restringits oberts a aquest objecte i es 

liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament. 
 
Article 9 - Infraccions i sancions  
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació que es 

pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord amb les 
disposicions legals vigents.  
 

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

o derogació expressa. Posteriorment, ha estat modificada pel Ple de la corporació, en les següents  
dates: 1 de juny de 2020, 5 d’octubre de 2020, 4 d’octubre de 2021 i 28 de març de 2022.” 
 

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

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

 



 

 

En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari, sense perjudici que es publ iqui íntegrament 
l’acord definitiu al BOP de Girona als efectes de la seva entrada en vigor.  

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

Intervencions 
La regidora Sra. Rosa Prat presenta la proposta, explicant que calia posar ordre a les bonificacions 
previstes a l’ordenança i incloure’n alguna de nova com la del carnet jove.  Explica que s ’incrementa 

el preu de l’entrada general en aproximadament un 10% però es bonifica més als veïns empadronats.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta si s’ha plantejat l’equip de govern 

aprovar un abonament familiar tal com fan altres municipis, com Hostalric.   
 
La Sra. Prat manifesta que s’ha mirat i repassat totes les ordenances fiscals dels pobles del voltant i 

hi ha diversitat de formules i preus i finalment després de valorar-ho tot, s’ha optat per seguir amb el 
model actual.  
 

L’Alcalde manifesta que no es pot dir que la piscina sigui cara en comparació amb molts altres 
municipis de la comarca, com Caldes o Sils, a més el servei any rere any és deficitari, no es 
cobreixen entre 15.000 i 20.000 euros anuals, i això no hauria de ser així.  La taxa hauria de cobrir el 

cost del servei.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta si també s’estableixen quotes reduïdes per 

temes socials. 
 
La Sra. Prat respon que si, que es preveu que amb un informe dels serveis socials disposin d’una 
quota reduïda.  

 
Votacions 
Aprovat per majoria absoluta per 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 
Antonio Marín Acuña) 

 
11.0.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de circulació 
 

Antecedents  
 
L’Ajuntament de Breda disposa d’una Ordenança municipal de circulació publicada al BOP de Girona 

número 207 de 30 d’octubre de 2017. 
 
A instàncies del servei de la policia local, es proposa modificar l’ordenança amb l’objecte d’establir 

una nova regulació de la mobilitat de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP).  
 
La nova regulació esdevé necessària per garantir la seguretat dels usuaris de les bicicletes i els VMP 

i dels vianants, així com de la resta de conductors de vehicles que operen a la via pública i en els 
espais públics municipals, tot de conformitat amb les últimes reformes de la llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor y Seguretat Vial. 

 
Per assolir una ordenació coherent amb la resta d’articulat de la vigent ordenança municipal, es 
proposa derogar el contingut íntegre de l’article 49 que regula els cicles i les bicicletes i establir un na 

disposició addicional al final del text que reguli el règim especial aplicable a la mobilitat de bicicletes i 
vehicles de mobilitat personal (VMP). 
 

Aprofitant el tràmit de modificació, es proposa canviar l’article 63 que regula la competència 
sancionadora, per fer constar que aquesta competència correspon al Consell Comarcal de la Selva 
per delegació de l’Ajuntament, i també l’article 64 que regula la normativa aplicable, per simplificar les 

referències a aquesta normativa. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, l’acord d’aprovació de la modificació de 

l’ordenança és competència del Ple i la validesa de l’acord requereix el vot favorable de la majoria 
simple dels membres presents, tal com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril.  
 



 

 

Legislació aplicable  
 
Articles 4.a ), 22.2.d), 49, 139 a 141 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local.  
 
Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Articles 60, 62 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals.  
 
Articles 128 a 131 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

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

 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació que té per objecte 
establir una nova regulació de la mobilitat de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP), en els 

termes següents:  
 
1.- Derogar l’article 49 que regula cicles i bicicletes. 

 
2.- Establir una disposició addicional, que queda redactada íntegrament de la següent manera:  
 

Disposició addicional 
Sobre mobilitat de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) 
 
1. Definicions  

 
1. La regulació referida a les bicicletes a la present ordenança sempre s'aplicarà als usos i circulació 
dels cicles sense motor i cicles de motor L1e-A (on estan incloses les bicicletes amb pedaleig assistit 

de velocitat fins a 25 km/h).  
 
2. Es consideraran vehicles de mobilitat personal (VMP) els vehicles d’una o més rodes dotats d’una 

única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporc ionar al vehicle una 
velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h. Només poden estar equipats de seient si estan 
dotats de sistema d’auto-equilibrat. Aquests vehicles hauran de complir les característiques tècniques 

que estableixi la normativa estatal vigent en cada moment. Els VMP s'hauran d'atenir en el seu 
disseny, fabricació, i comercialització als requisits tècnics que estableix la legislació vigent en matèria 
de seguretat industrial i de seguretat general dels productes, i als processos de certificació que a futur 

estableixi la legislació.  
 
3. Als efectes de la legislació de trànsit, les bicicletes i els VMP tindran la consideració de "vehicles" i 

les persones que els utilitzen seran persones "conductores".  
 
4. Es consideraran joguines (i per tant, no seran VMP), aquells aparells sense motor (com patins, 

patinets i monopatins) o amb motor que no poden proporcionar una velocitat per disseny superior als 
6 km/h.  
 

2. Circulació de les joguines  
 
1. Les joguines no podran circular per la calçada i ho faran per la vorera i les vies ciclistes o vies que 

els estiguin especialment destinades.  
 
2. L’edat mínima per circular amb joguines per vies ciclistes situades a la calçada serà de 12 anys. 

Els infants menors de 12 anys podran circular-hi però hauran d’anar acompanyats per persones 
adultes.  
 

3. En voreres, andanes i passejos hauran de circular a pas de vianant, i com a màxim a 6 km/h.  
 
4. Les joguines podran circular per les àrees de vianants i carrers de convivència respectant la 

prioritat de les persones vianants, excepte en aquells llocs que ho prohibeixi la senyalització.  
 



 

 

En cas que el carrer tingui voreres i calçada, podrà fer-ho per qualsevol dels dos espais, sent 
aconsellable vorera pels conductors més joves i la calçada pels conductors més grans.  
 

5. En els passos per a vianants podran circular sense necessitat de desmuntar, prenent les 
precaucions necessàries, respectant sempre la preferència dels vianants i buscant el contacte visual 
amb les persones conductores que circulen per la calçada.  

 
3. Circulació  
 

1. Els VMP només podran circular per:  
 
- Carrers limitats a 30 km/h o velocitat inferior.  

- Àrees de vianants i parcs públics en les condicions previstes a la present ordenança.  
- Per les vies ciclistes, respectant el sentit de la circulació establert (unidireccional o bidireccional) i 
definit per la senyalització.  

- Per on puguin circular les bicicletes, excepte els carrils bici.  
 
2. L’edat mínima permesa per circular amb VMP és de 14 anys o l’edat que s’estableixi per altra 

legislació futura.  
 
3. Només pot circular una persona en un VMP.  

 
4. Circulació general  
 

A les vies urbanes, la circulació de bicicletes i VMP ha de desenvolupar-se per les calçades, pels 
carrils bici i per les zones especialment habilitades. S'entén per zones  especialment habilitades les 
que la normativa estableix exclusivament com destinades a la circulació de bicicletes, aquelles en què 
la senyalització ho permet i aquelles en les quals existeixi una autorització expressa.  

 
Qui condueixi una bicicleta o VMP està obligat a:  
 

a) Circular amb la diligència i precaució necessàries.  
b) Indicar les aturades i canvis de trajectòria (es recomana a les persones usuàries de VMP disposar i 
fer ús d’intermitents per indicar els canvis de trajectòria).  

c) No circular amb el vehicle recolzat només en una roda.  
d) No agafar-se a altres vehicles en marxa ni ser arrossegats.  
e) No deixar el manillar amb ambdues mans.  

f) No circular fent zig-zag entre vehicles en marxa.  
g) No carregar el vehicle amb objectes que en dificultin les maniobres o en redueixin la visió.  
h) No circular amb auriculars o cascs connectats a aparells receptors o reproductors de so, tal i com 

estableix l’article 18.2 del Reglament General de Circulació  
i) No circular manipulant aparells de telefonia i missatgeria mòbil, tal i com estableix l’article 18.2 del 
Reglament General de Circulació. En el cas d’ús d’aparells  navegadors hauran de programar-los 

abans d’iniciar la circulació.  
j) No circular sota els efectes de l’alcohol i/o les substàncies prohibides, i haurà de sotmetre’s als tests 
d’alcoholèmia i/o estupefaents de conformitat amb la normativa vigent.  

k ) Complir en tot cas, amb l'establert a la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació i seguretat 
viària.  
 

5. Circulació a la calçada  
 
1. Circularan pel carril que més convingui en termes de destinació, preferentment pel més proper a la 

vorera.  
2. Podran ocupar la part central del carril, que serà l’aconsellable per circular.  
3. Es permetrà la circulació de dues bicicletes o VMP en paral·lel dins el mateix carril de circulació.  

4. Podran avançar i superar altres vehicles per la dreta o per l'esquerra, segons sigui més convenient 
per a la seva seguretat.  
5. En interseccions regulades per semàfor i retencions de trànsit en via urbana, podran sobrepassar 

els vehicles detinguts, evitant fer zig-zags innecessaris.  
6. El límit de velocitat és el mateix que s'aplica a la resta de vehicles en aquella via.  
 

6. Circulació a les vies ciclistes  
 



 

 

Les vies ciclistes són vies específicament condicionades per a la circulació de bicicletes i VMP, que 
podran utilitzar també altres vehicles, respectant les següents condicions de circulació:  
 

1. Hauran de respectar el sentit de circulació establert per la senyalització unidireccional o 
bidireccional.  
 

2. Hauran de mantenir una velocitat moderada, sense perjudici de mantenir la deguda precaució i 
cura durant la circulació.  
 

3. En vies ciclistes situades en vorera, la velocitat de circulació màxima permesa serà de 10 km/h.  
 
4. En carrils bici protegits en calçada, la velocitat màxima serà de 30 km/h, i al cas de les bicicletes 

serà necessari passar a circular per la calçada a velocitats superiors.  
 
5. En carrils bici en calçada no protegits, el límit de velocitat de les bicicletes serà el mateix que 

s'apliqui a la resta de vehicles en aquella via.  
 
6. L'avançament dins d’una via ciclista s’haurà de fer en condicions  de seguretat, mantenint una 

distància prudencial que no posi en perill la integritat de les persones avançades.  
 
7. Només podran circular, estacionar i parar a les vies ciclistes, passos reservats per a les bicicletes i 

a les zones de reserva d'estacionament de bicicletes:  
 
- Bicicletes  

- VMP  
- Cicles amb o sense motor  
- Joguines conduïdes per persones a partir de 12 anys o menors de 12 anys sempre que vagin 
acompanyades per persones adultes.  

 
8. Quan la via ciclista estigui situada a la vorera (vorera-bici), aquesta haurà d’estar degudament 
senyalitzada, els vianants i les vianants tindran preferència de pas (però no podran transit ar ni 

romandre-hi) i les bicicletes i VMP hauran de moderar la velocitat. En voreres-bici, a més a més de 
les condicions generals, s’hauran de respectar les següents condicions específiques de circulació:  
 

a) S’haurà de circular amb precaució, evitar maniobres brusques i adaptar la velocitat per poder 
anticipar-se a la presència de vianants, mantenint una distància de separació mínima d’1,5 m 
respecte als vianants.  

b) En els passos per a vianants que connectin vies ciclistes senyalitzades a la vorera i que no comptin 
amb passos específics per a bicicletes, els cicles i VMP passaran sense necessitat de desmuntar, 
sense superar els 5 km/h, respectant sempre la preferència de vianants i buscant el contacte visual 

amb les persones conductores que circulen per la calçada.  
 
9. Els cicles de més de dues rodes no podran circular per les vies ciclistes quan superin l’amplada 

destinada al seu sentit de circulació.  
 
7. Circulació en àrees de vianants (zones no motoritzades)  

 
A les zones no motoritzades les bicicletes i VMP poden circular lliurement respectant la prioritat de les 
persones vianants, excepte en aquells llocs que ho prohibeixi la senyalització o l’òrgan municipal 

competent ho estableixi en la regulació específica d’aquella àrea de vianants.  
 
En tot cas, caldrà respectar les condicions generals següents: 

 
1. Han de respectar sempre la preferència dels vianants, que poden utilitzar tota la zona de circulació.  
 

2. Poden circular a una velocitat màxima de 10 km/h, o inferior si està senyalitzada, excepte en 
moments d’aglomeració  
 

3. Poden circular en tots dos sentits de la marxa, excepte senyalització específica que ho prohibeixi.  
 
4. No poden circular a menys d'1,5 m de les façanes.  

 
5. Mantindran una distància de separació mínima d’1,5 m respecte de les persones vianants  
 



 

 

6. Hauran de suspendre la circulació i desmuntar de la bicicleta o VMP quan estigui senyalitzat 
específicament, i en moments d’alta intensitat o aglomeració de circulació de persones, atenent els 
següents criteris:  

 
a) Quan no resulti possible mantenir 1,5 m de distància de les persones vianants.  
b) Quan no resulti possible circular en línia recta durant 5 m de manera continuada.  

c) Amb excepció de bicicletes destinades a persones amb mobilitat reduïda, que podran circular a la 
velocitat de pas de persona.  
d) Quan les restriccions s'apliquin a les bicicletes es faran extensives a la resta de vehicles, amb 

excepció de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, vehicles amb permisos o en serveis 
especials.  
 

8. Circulació en espais reservats per a vianants (voreres, andanes i passejos)  
 
1.Només podran circular en espais reservats per a vianants:  

 
a) Quan hi hagi una via o itinerari ciclista (vorera-bici).  
b) Quan es tracti de persones en bicicleta menors de 12 anys i persones adultes en bicicleta o VMP 

que les acompanyin.  
c) Quan es tracti de persones adultes amb VMP que acompanyin a menors de 12 anys que es 
desplacen en joguina.  

d) Quan es tracti de cicles destinats a la distribució urbana de mercaderies per accedir als locals i 
botigues on s’efectua la càrrega i/o descàrrega.  
 

2.En els casos anteriors, les condicions de circulació seran les següents:  
 

a) Hauran de respectar sempre la preferència de les persones vianants.  
b) Moderaran la velocitat i l’adequaran a la de les persones vianants, circulant a un màxim de 10 

km/h, excepte en moments d’aglomeració, en què hauran de baixar de la bicicleta o VMP i circular a 
pas de persona.  
c) No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes.  

d) Mantindran una distància de separació mínima d’1,5 m respecte de les persones vianants.  
e) Podran circular en tots dos sentits de la marxa, excepte en el cas de vorera – bici unidireccional.  
f) No podran fer maniobres que puguin afectar la seguretat dels vianants i les vianants.  

g) En els passos de vianants que connectin itineraris o vies ciclistes senyalitzades en vorera i que no 
comptin amb passos específics per a bicicletes, podran circular sense necessitat de desmuntar, 
reduiran la velocitat al aproximar-se i passaran prenent les precaucions necessàries, sense superar 

els 5 km/h, respectant sempre la preferència dels vianants i buscant el contacte visual amb les 
persones conductores que circulen per la calçada.  
 

9. Circulació als parcs públics  
 
1.Als parcs urbans públics les bicicletes i VMP hauran de:  

 
a) Respectar la preferència de les persones vianants.  
b) Respectar el patrimoni natural i el mobiliari urbà.  

c) Evitar circular per sobre de parterres, àrees i/o zones amb vegetació de qualsevol tipus i totes 
aquelles zones expressament senyalitzades aquest efecte.  
d) Respectar la senyalització i seguir les vies ciclistes i itineraris per a bicicletes, en cas que n’hi hagi.  

e) Moderar la velocitat, adequant-la a la dels vianants i les vianants, circulant a un màxim de 10 km/h, 
excepte en moments d’aglomeració, que hauran de baixar de la bicicleta.  
 

2. S’haurà de suspendre la circulació de bicicletes i VMP, i hauran de desmuntar dels vehicles, en 
moments d’alta intensitat o aglomeració de circulació de persones:  
 

a) Quan no resulti possible mantenir 1,5 m de distància respecte a les persones vianants.  
b) Quan no resulti possible circular en línia recta durant 5 m de manera continuada.  
c) Quan les restriccions s'apliquin a les bicicletes, es faran extensives a la restade vehicles, amb 

excepció de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, vehicles amb permisos o en serveis 
especials.  
d) Quan estigui senyalitzat específicament o quan l’òrgan municipal competent estableixi condicions 

especials de circulació en els diferents parcs urbans mitjançant resolució.  
 
10. Prioritats de pas  



 

 

 
Qui condueixi una bicicleta o un VMP gaudirà de les següents prioritats de pas respecte d’altres 
vehicles:  

 
1. Quan circuli per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament senyalitzats.  
2. Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits 

permesos, i hi hagi un o una ciclista en les seves proximitats.  
3. Quan, circulant en grup, qui l’encapçali hagi iniciat ja l'encreuament o hagi entrat en una glorieta.   
 

11. Circulació d’arrendament i/o destinats a activitats de tipus turístic o d’oci  
 
Quan les bicicletes i VMP provinguin d'arrendament per persona física o jurídica que exerceix una 

activitat d’explotació econòmica, turística o d’oci amb ànim de lucre, requeriran un permís de 
l’autoritat municipal per a la seva autorització que en regularà les condicions de circulació.  
 

Aquest permís serà obligatori per flotes iguals o superiors a 5 unitats, quan desenvolupin alguna de 
les següents activitats d'explotació econòmica:  
 

1. Que estiguin afectes a un servei d'ús públic i compartit.  
2. Que es dediquin al transport de mercaderies i/o persones  
3. Quan el vehicle constitueix medi o suport principal de l'activitat comercial, turística o econòmica que 

es desenvolupa.  
 
Les persones físiques o jurídiques, ja sigui a títol de propietat o qualsevol altre títol, de les bicicletes o 

VMP, han de contractar una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi els danys a tercers, als 
passatgers transportats i els danys i perjudicis que es puguin derivar amb caràcter subsidiari per l’ús 
d’aquells vehicles i cicles que en facin els usuaris i usuàries als quals els cedeixin o lloguin. 
 

12. Obligacions de les persones conductores de vehicles de motor  
 
Les persones conductores de vehicles amb motor que han de compartir la calçada amb altres 

persones més vulnerables com són persones conductores de bicicletes i de VMP han de complir amb 
l'establert a la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació i seguretat viària.  
 

Per tal d’augmentar la seva protecció i la de la resta de persones usuàries de la via pública, les 
persones conductores de vehicles amb motor hauran de seguir les següents normes:  
 

1. Quan estiguin circulant darrere d'una bicicleta o VMP, mantindran una distància de seguretat 
prudencial i proporcional a la velocitat, que no podrà ser inferior a 5 m.  
2. Quan pretenguin avançar, ho faran extremant les precaucions, canviant de carril de circulació, i 

sempre que quedi, com a mínim, un espai lateral d'1,5m entre la bicicleta o VMP i el vehicle.  
3. No podran fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat de les persones conductores de 
bicicletes o VMP.  

4. No podran realitzar maniobres d'assetjament com no respectar les distàncies de seguretat, fer 
llums o ús del clàxon o altres, que constitueixin un intent de modificar la trajectòria o marxa dins del 
carril de circulació, o impliquin un risc per a la seguretat de la persona conductora. També seran 

considerades maniobres d’assetjament el comportament verbal que, per part de les persones 
conductores de vehicles motoritzats, tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’intimidar la persona 
ciclista o usuària de VMP per què modifiqui la trajectòria o marxa dins del carril de circulació.  

 
13. Accessoris de seguretat  
 

Les bicicletes i VMP hauran de disposar de:  
 
1. Un sistema que permeti moderar la seva velocitat i aturar el seu moviment.  

 
2. Timbre. Queda prohibit l'ús d'un altre aparell acústic diferent d'aquest.  
 

3. Quan circulin en condicions nocturnes i/o de baixa visibilitat:  
 
a) Llum de posició del davant i del darrere, per a les bicicletes.  

b) Llum de posició del davant i del darrere i elements reflectors a la roba, per als VMP.  
c) Catadiòptrics del darrere, per a les bicicletes.  
d) Catadiòptrics del darrere, pedals i laterals per a la resta de cicles.  



 

 

 
És obligatori l’ús del casc en l’àmbit urbà per part de:  
 

1. Persones conductores de bicicletes o cic les i els seus ocupants, quan siguin menors de 16 anys. 
 
2. Persones conductores de VMP, quan siguin menors de 16 anys.  

 
14. Ús de remolcs i transport d’altres persones  
 

Les bicicletes no podran estar ocupades per un nombre de persones superior al que per construcció 
pugui transportar. Tot i així, si qui condueix és una persona major d'edat i  sota la seva responsabilitat, 
es podran transportar menors de fins a 7 anys en seients addicionals degudament homologats.  

 
Les bicicletes podran portar remolc o semiremolc, homologats, per al transport de persones i/o 
càrrega (animals en transportí i/o subjecció, o mercaderies), sempre que qui condueixi sigui major 

d'edat (o 16 anys si transporta mercaderies) i sota la seva responsabilitat. D'acord amb les limitacions 
d'ús, sempre que les persones menors transportades circulin amb cascs homologats i d’acord amb els 
requisits que estableixi la legislació vigent.  

 
15. Estacionament  
 

Les bicicletes i els VMP han d'estacionar-se preferentment en els llocs específicament destinats a 
aquesta finalitat i, fora de la via pública, als aparcaments d'ús públic. En cas de no haver-n’hi en les 
immediacions o d’estar ocupats, les bicicletes poden estacionar-se en altres parts de la via, sempre i 

quan no obstaculitzin la circulació de persones i vehicles i d’acord amb les previsions d’aquest article.  
 
Els cicles de més de dues rodes han d’estacionar-se preferentment e els espais habilitats a aquest 
efecte. Si no hi ha llocs a les immediacions o estan ocupats, poden fer-ho a les bandes 

d'estacionament a la calçada i han de complir les condicions establertes per a la resta de vehicles. 
També podran estacionar a les reserves de motocicletes, sempre que s’ajustin a les marques viàries  
 

Els cicles de més de dues rodes destinats a la distribució de mercaderies podran utilitzar les zones de 
càrrega i descarrega o zones DUM (descàrrega urbana de mercaderies), durant la seva activitat de 
transport de mercaderies, en les mateixes condicions de limitació horària que estableix l’ordenança 

per a la resta de vehicles de transport de mercaderies.  
 
Queda específicament prohibit:  

 
1. Lligar aquests vehicles al arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines i pals de 
parada de transport públic.  

2. Lligar aquests vehicles a altres elements de mobiliari urbà, quan es dificulti el destí, la funcionalitat 
de l'element o quan es puguin malmetre.  
3. Estacionar en zones que impedeixin la circulació de vianants, l'accés al transport públic i l'ús 

específic d'espai reservat.  
4. Estacionar a la vorera deixant menys d’1,80 m d’espai lliure de pas, o, quan la vorera no arriba a 
1,80 m, deixant menys espai lliure que l’existent entre el mobiliarii la línia de façana.  

5. Obstaculitzar zones on hi hagi reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, de 
càrrega i descàrrega a la calçada (a excepció dels cicles destinats al transport de mercaderies durant 
l’exercici de la seva activitat), o de servei públic, durant les hores de reserva.  

6.Estacionar en zones d'estacionament prohibit definides per aquesta ordenança.  
 
Els estacionaments de bicicletes i VMP situats a la via pública queden únicament i exclusivament 

reservats per a aquest tipus de vehicles.  
 
Els estacionaments en la via pública de bicicletes i VMP que suposin una activitat  d’explotació 

econòmica i facin un ús privatiu del domini públic requeriran una autoritzac ió específica d’acord amb 
la normativa municipal vigent. En cas que s’hagin senyalitzat espais específics a la via pública, caldrà 
que aquests vehicles hi estacionin a aquests efecte.  

 
16. Retirada de bicicletes  
 

1. L’autoritat municipal podrà procedir a la retirada de bicicletes i VMP de la via pública i al seu trasllat 
al corresponent dipòsit si estan abandonats o, si tot i que estiguin lligats, dificulten la circulació de 
vehicles o persones o malmeten el mobiliari urbà.  



 

 

 
Tindran la consideració d’abandonades, als efectes de la seva retirada, les bicicletes o VMP presents 
a la via pública sense rodes, amb el mecanismes de tracció inutilitzat o l'estat o la ubicació de les 

quals demostri de forma evident el seu abandonament.  
 
2. En aquests casos, l'autoritat municipal procedirà d'ofici a retirar les bicicletes o VMP, alliberant- los 

dels seus ancoratges si fos necessari, amb les despeses a càrrec de la persona que en sigui 
propietària, en el cas que fos possible la seva identificació.  
 

L’autoritat municipal traslladarà les bicicletes o VMP al dipòsit municipal. Si és possible identificar el 
seu propietari o propietària, es procedirà respecte a la possible sanció o despeses a igual que en els 
casos previstos per a la retirada de la resta de vehicles per abandonament i situacions que dificulten 

la circulació de vehicles i persones.  
 
En el cas de que no sigui possible la identificació del seu propietari o propietària, o no comparegui 

transcorreguts tres mesos des de la seva retirada, l’Ajuntament podrà disposar d’aquests vehicles 
quant al destí dels béns d’acord amb la legislació vigent. 
 

 
3.- Modificar l’article 63 que regula la competència i el 64 que regula la normativa aplicable.  
 

Queden redactats íntegrament de la següent manera:  
 
Article 63. Competència 

 
1. La competència per sancionar les infraccions a què es refereix aquesta Ordenança correspon, per 
delegació de competències, als òrgans del Consell Comarcal de la Selva que les tinguin atribuïdes 
per les seves normes d’autoorganització.  

 
2. A més de la imposició de la sanció que correspongui, l’Ajuntament podrà adoptar les mesures 
escaients per a la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic infringit, amb l’execució 

subsidiària a càrrec de l’infractor i l’exacció de les taxes o preus públics meritats. 
 
Article 64. Normativa aplicable 

 
No podrà imposar-se cap sanció de les previstes en aquesta ordenança si no és en virtut del 
procediment instruït, de conformitat al que disposen:  

 
El RDL 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor y Seguretat Vial;  

 
El RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació 
 

El RD 320/1994, de 25 de febrer, que aprova el Reglament de procediment sancionador en la matèria 
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial;  
 

Així mateix caldrà tenir en compte altre normativa sectorial aplicable, i les modificacions que en cada 
moment siguin vigents de la normativa aplicable. 
 

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies, dins dels quals els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamac ions que estimin oportunes. Finalitzat 

el període d’exposició pública, la corporació local adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, resolent 
les reclamacions que haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva 
derogació o les modificacions a què es refereixi l’acord inicial. En el cas que no s’haguessin presentat 

reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors provisional, sense necessitat 
d’acord plenari i es procedirà a publicar el text íntegre de la modificació en el BOP i a notificar-ho a 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat. La modificació entrarà en vigor una vegada publicada 

íntegrament el seu text i transcorregut el termini assenyalat a l’article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril 
reguladora de les bases de règim local.  
 

Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva (serveis de gestió de sancions 
administratives i servei de gestió tributaria).  
 



 

 

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

El regidor Sr. Josep Amargant presenta la proposta, explicant que el servei de policia ha demanat que 
es reguli tota el que fa referència al nous vehicles i sistemes de mobilitat, tipus patinets.  
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT,   manifesta que té la sensació que s’ha fet un 
copia pega d’una altra ordenança i que regula coses que no són pròpies d’un poble com Breda, com 
és el punt que tracta de la circulació de les joguines. No està d’acord amb moltes de les qüestions 

que es regulen i a més, l’ordenança obra la porta a sancionar conductes que a Breda no s’haurien de 
sancionar.   
 

L’Alcalde respon que ganes de sancionar no n’hi ha, i a més, no es podrà sancionar perquè no 
s’estableix un règim sancionador per aquest nova regulació.  Simplement es tracta que la policia, si 
detecta alguna circulació amb risc, la pugui aturar i pugui explicar que no es pot circular de tal forma, 

però en cap cas podrà establir una sanció perquè no s ’ha previst.  
 
El Sr. Amargant manifesta que és una eina en cas de conflicte.  En principi serem permissius si no es 

molesta a la gent, però si hi ha perill s ’advertirà. 
 
El Sr. Reche manifesta que en principi aquesta nova mobilitat s’hauria de promocionar però en canvi 

l’ordenança hi posa moltes traves.  
 
L’Alcalde manifesta que són prohibicions que ja venen donades per la nova llei de circulació i el seu 

reglament, i la regulació no és dolenta si s’aplica de forma raonable. Com s’ha dit, si no hi ha règim 
sancionador, no es podrà sancionar, però pedagògicament pot funcionar.  Conclou dient que arran de 
les queixes dels veïns i la pròpia policia, s’ha optat per modificar només el  nou capítol que regula els 
nous vehicles de mobilitat, per poder regular aquestes circumstàncies si es fa necessari.  

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que compren la intervenció de la CUP, 
però si es regula sense afany recaptatori, hi està a favor.  

 
Votacions 
Aprovat per majoria absoluta  per 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 vot en 
contra (Aleix Reche Martí) 

 
12.0.- Aprovar amb caràcter definitiu la relació de llocs de treball 
 

Antecedents 
 
El Ple de la corporació reunit el dia 29 de novembre de 2021 va aprovar inicialment la Relació del 

Llocs de Treball (RLLT) elaborada per l’empresa consultora D'ALEPH INICIATIVAS Y 
ORGANIZACIÓN S.A. 
 

L’expedient complert, que consta d’una proposta d’organigrama de l’organització de l’Ajuntament, 
d’una valoració tècnica de cada lloc de treball, vint-i-nou fitxes, una per cada lloc de treball, i una 
proposta retributiva per cada un dels llocs.  

 
Els esmentats acords s’han sotmès a informació pública mitjançant edictes al BOP i a l’E-tauler i s’ha 
donat audiència a tots els empleats públics de l’Ajuntament de Breda en actiu.  

 
Durant el termini d’informació pública i audiència s’han detectat diversos errors materials, en relació 
al contingut de les fitxes de determinats llocs de treball i en les retribucions dels complements 

específics transcrits en els acords aprovats inicialment.  
 
La correcció d’aquests errors ha estat comunicada als representants sindicals dels treballadors i s’ha 

atorgat un nou termini d’audiència a tots els empleats i empleades amb la informació individualitzada 
que afecta a cada un d’ells.  
 

Durant el termini d’audiència s’ha presentat tres al·legacions.   
 



 

 

Les al·legacions han estat valorades i informades per la Mesa general de negociació col·lectiva 
reunida el dia 16 de març de 2022, amb el següent resultat:  
 

1.- Agents de la Policia Local i Auxiliars de la Policia local:  
 
S’acorda estimar les següents al·legacions:  

 
a) Fer constar les funcions de realitzar les denuncies de les infraccions de trànsit produïdes a les 

vies urbanes a la fitxa 27. 

b) Fer constar a les funcions a realitzar, “I totes aquelles atribuïdes pel reglament intern de la 
Policia local de Breda” (fitxes 26 i 27) i “I totes aquelles atribuïdes pel reglament intern de la 
Guàrdia Municipal de Breda” (fitxa 28). 

c) Incloure a la fitxa 27 el reconeixement del “Maneig i custòdia de sumes en metàl·lic”, fet que 
suposa un increment en +10 punts de la valoració del lloc.  

d) La criticitat emocional és valora com a habitual (nivell 2) i no pas circumstancial (nivell 1) per 

tots els llocs de treball corresponents a les fitxes 26, 27 i 28).  
e) Rectificar l’error material de la fitxa 26 sobre la formació reglada, fent constar que la titulació 

equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del personal funcionari.  

 
Es desestimen la resta d’al·legacions d’acord amb els següents motius:   
 

a)  Es manté la jornada especial de 40 hores en còmput setmanal (1.752 hores/any) atès que el 
lloc de treball ha de garantir la cobertura de tots els torns.  

 

2.- Conserge de les escoles:  
 
S’acorda estimar les següents al·legacions:  
 

a) El lloc de treball requereix disposar d’un curs de Dipsalut  de + 25 hores, per tant es reconeix 
el nivell de formació complementaria amb +15 punts.  

b) En relació al nivell de sorolls, s’acorda que aquests són apreciables, per tant es reconeix el 

nivell (1), amb + 5 punts. 
 
Es desestimen la resta d’al·legacions perquè es refereixen a qüestions personals i no pas del lloc de 

treball.  
 
3.- Auxiliar administratiu/va de promoció turística i cultural:  

 
Es desestimen les al·legacions atès que la fitxa valora el lloc de treball i no l’experiència o formació de 
la treballadora.  

 
Vist que els documents revisats no contemplen cap modificació substancial, es proposa al Ple que 
procedeixi a l’aprovació definitiva de la RLLT. 

 
Es fa constar que la RLLT incorpora tots els llocs actualment proveïts per personal, ja sigui funcionari 
o laboral, així com determinats llocs de treball que avui no estan ocupats però es preveu proveir-los a 

mitjà termini per acabar d’implementar l’organització municipal. 
 
En aquest casos, els llocs de treball han estat valorats i se’ls ha assignat un retribució però no 

s’incorporen a la plantilla de personal atès que a curt termini no generen un compromís de despesa 
pressupostaria. Quan s’hagin de proveir s’haurà de dotar el crèdit necessari mitjançant la 
corresponent modificació del pressupost.  

 
La valoració de cada lloc de treball incorpora diferents criteris tècnics (coneixement, esforç 
intel·lectual, responsabilitat orgànica, responsabilitat especial, condicions psicosocials, condicions 

físiques, incompatibilitat) que atorguen una puntuació total que determina l’assignació de la concreta 
retribució del lloc de treball.  
 

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

sobre la proposta de retribució que l’estudi atorga al lloc de treball; en aquests casos es proposa 
establir un complement personal transitori (CPT) per l’import de l’excés. Aquest complement 



 

 

adpersonam té caràcter d’absorbible en relació els futurs increments salarials que s’hagin de 
reconèixer als empleats públics. 
 

Vist que l’increment salarial global de les valoracions de tots els llocs de treball suposa un augment 
aproximat de vuitanta-sis mil euros anuals (retribucions salarials més la seguretat social), en el marc 
de la Mesa de negociació col·lectiva es va arribar a un acord d’actualitzar els salaris en el termini 

màxim de tres anys (2022, 2023 i 2024) aplicant els percentatges d’actualització del 50% l’any 2022 i 
el 25% l’any 2023 i 2024, amb l’excepció dels empleats que el dia 1 de gener de 2022 siguin majors 
de 60 anys, atès que en aquest cas se’ls reconeixerà el 100% de regularització salarial dins l’any 

2022. Així mateix els empleats que durant l’any 2022 compleixin 60 anys, se’ls reconeixerà el 100% 
de la regularització salarial dins l’any 2023. 
 

Vist l’informe de control intern que consta a l’expedient, emès pel secretari-interventor.  
 
Legislació aplicable 

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

 
L'article 22.2.i) i 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 

Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de 
Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 

Els articles 25 a 32 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. 
 
L'article 52.2.j) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret 

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

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

Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu la relació de llocs de treball (RLLT) de l’Ajuntament de Breda, 
amb els informes i documents que consten en l'expedient.  

Lloc de treball 

Cod
i 
fitxa 

Reserv
a de 
lloc 

Forma 
provisió/ 
selecció  

Ef
ect
ius 

G
C 

C
D 

CE anual 
 

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

Tècnic/a d'administració general 2 F 

Oposició/ 

Concurs- 
oposició  1 A1 22 7.451,64 

Tècnic/a d'arxiu i biblioteca 3 F 

Oposició/ 
Concurs- 

oposició 1 A2 18 7.264,14 

Administratiu/va (Serveis econòmics-
comptabilitat) 4 F 

Concurs- 
oposició 1 C1 16 8.342,94 

Administratiu/va (Serveis econòmics-
tresoreria) 5 F 

Concurs- 
oposició 1 C1 16 8.342,94 

Tècnic/a de serveis econòmics 6 F 

Oposició/ 

Concurs- 
oposició/ 
promoció 

interna 1 A2 22 7.251,20 

Administratiu/va OAC 7 F 
Concurs- 
oposició 2 C1 16 8.342,94 

Tècnic/a d'administració especial 8 F 

Oposició/ 
Concurs- 

oposició 1 A1 22 7.257,14 

Tresorer/a 9 FHCN Concurs 1 A1 22 
Pendent de 
valorar  

Conserge poliesportiu 10 L Concurs 1 AP 10 6.600,28 



 

 

 
(*) jornada parcial (el complement específic anual està calculat al 100% de la jornada) 

 
(**) condició especial, jornada de 40 h/set (1.752 hores/any) 
 

Segon.- Els efectes retributius que implica l’aprovació definitiva de la RLLT seran exigibles a l’any 
2022 i següents en els termes establerts en els acords de la Mesa de negociació col·lectiva, que en 
síntesi estableixen que la regularització de les retribucions es realitzarà en el  termini màxim de tres 

anys (2022, 2023 i 2024) aplicant els percentatges d’actualització del 50% l’any 2022 i el 25% l’any 
2023 i 2024, amb l’excepció dels empleats que el dia 1 de gener de 2022 hagin complert 60 anys, que 
en aquest cas, se’ls reconeixerà el 100% de regularització salarial dins l’any 2022. Així mateix els 

empleats que durant l’any 2022 compleixin 60 anys, se’ls reconeixerà el 100% de la regularització 
salarial dins l’any 2023. 
 

Tercer.- S’autoritza i es disposa la despesa derivada de les retribucions dels empleats públics que 
s’estableix en el document de política retributiva, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
específiques establertes en el capítol I de despeses previstes en el pressupost per a l’exercici 2022, i 

s’adopta el compromís de consignar crèdit adequat i suficient a càrrec del pressupostos 2023 i 2024.  
 

Recepcionista piscina 11 L Concurs 4 C2 14 5.623,66 

Operari/ària neteja instal·lacions esportives 12 L Concurs 1 AP 10 7.378,28 (*) 

Director/a museu 13 L 

Concurs- 
oposició/ 
Concurs 1 A1 22 3.172,64 (*) 

Auxiliar de museu 14 L 

Concurs- 

oposició/ 
Concurs 1 C2 14 5.429,16 (*) 

Auxiliar administratiu/va de turisme i cultura 15 L 

Concurs- 
oposició/ 

Concurs 1 C2 14 6.790,66 (*) 

Tècnic/a serveis territorials 16 F 

Concurs- 

oposició 

 
1 

 
A2 

18 9.403,64 

22 7.640,20 

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

Director/a escola bressol 18 L 
Concurs- 
oposició 1 A2 22 8.807,20 

Educador/a escola bressol 19 L 

Concurs- 

oposició/ 
Concurs 6 C1 16 6.397,94 

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

Conserge escoles 21 L Concurs 1 AP 10 7.572,78 

Responsable de brigada 22 L 

Concurs- 
oposició 

/Concurs 
promoció 
interna 1 C2 12 

12.598,29 
(**) 

Operari/ària serveis (Jardineria) 23 L Concurs 2 AP 10 9.902,20 (**) 

Operari/ària serveis (Neteja viària) 24 L Concurs 2 AP 10 8.657,01 (**) 

Operari/ària serveis (Manteniment) 25 L Concurs 3 AP 10 9.902,20 (**) 

Netejador/a (Mercat)   L Concurs 1 AP 10 8.408,26 (*) 

Caporal/a i Cap de la policia local 26 F 

Concurs- 
oposició 

per 
promoció 
interna 1 C2 16 

19.729,62 
(**) 

Agent de policia 27 F 
Concurs- 
oposició 

7 C2 
12 
14 

16.541,39 

(**) 
15.852,31 
(**) 

Guàrdia municipal 28 F 

Concurs- 

oposició 3 AP 11 

13.709,13 

(**) 

Administratiu (servei a les persones) 29 F 
Concurs- 
oposició 1 C1 16 8.342,94 



 

 

Quart.- Publicar íntegrament la citada relació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, i en el portal de transparència de l’Ajuntament de Breda i a remetre 
una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma en el 

termini de trenta dies.  
 
Intervencions 

L’Alcalde presenta la proposta, explicant que l’acord representa tancar un llarg procés  de negociació 
que es va iniciar abans del COVID amb la contractació de la consultora que va realitzar la valoració 
dels llocs de treball.  

 
Finalment s’ha arribat a un acord global molt acceptable, que ha estat fruit de la negociació de la 
mesa general de negociació col·lectiva, en la que intervenen representants dels funcionaris, dels 

empleats laborals, sindicats i Ajuntament.    Explica que s’han presentant tres al·legacions a la 
proposta inicial, i que aquestes han estat valorades per la Mesa que ha proposat est imar algunes de 
les propostes i ha desestimat les altres perquè feien referència a condicions de les persones i no pas 

de la plaça, que és el que valora la relació de llocs de treball.  Finalment, l’acord comporta un 
increment global de les retribucions i les despeses de salarials d’aproximadament 106.000 
euros/anuals (seguretat social inclosa), el que representa passar d’un capítol I de personal de 

1.250.000 euros a aproximadament 1.350.000 euros anuals.  
 
El Sr. Antoni Marin, portaveu del grup PSC-CP pregunta si s’aproven nous llocs de treball. 

 
L’Alcalde respon que la relació preveu la creació d’una plaça de tècnic de serveis econòmics i també 
un nou personal dels serveis de brigada, però és tracta d’una previsió o voluntat que no es podrà dur 

a terme a curt termini atès que ve condicionada per les disponibilitats pressupostàries. Explica que 
l’Ajuntament té necessitats de personal, i que moltes àrees haurien de reforçar-se però no es  pot 
assumir tot econòmicament.  Manifesta que la voluntat de l’Ajuntament és la d’anar ampliant serveis i 
reforçar els existents, però en alguns casos s’ha optat per fer una  contractació de serveis, com la que 

es realitzarà el proper mes d’abril amb la contractació d’un tècnic d’habitatge, mitjançant una 
contractació externa. 
 

El Sr. Marin manifesta que de la valoració de determinats llocs de treball es produeixen uns 
increments superiors, més elevats de la mitja, com les places d’arquitecte, de biblioteca o cap de 
policia.  

 
L’Alcalde manifesta que en alguns d’aquests casos la valoració consolida procediments anteriors de 
promoció interna que l’Ajuntament ha aprovat, com és el cas del lloc de treball d’administrativa de la 

biblioteca que s’ha promocionat a tècnica amb la corresponent reclassificació del lloc de C1 a A2, i 
això evidentment comporta un increment salarial superior.  
 

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

Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 1 vot en contra (Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions 
(Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 
 

 
13.0.- Aprovació de l’addenda per la qual es prorroga la vigència del conveni per la delegació 
de competències per la gestió del servei de menjador de la llar d’infants municipal Petit 

Montseny per al curs escolar 2022-23. 
 
Antecedents  

 
L’Ajuntament de Breda disposa del servei públic de l’Escola Bressol Municipal El Petit Montseny i  vol 
seguir donant als seus usuaris el servei de menjador.  

 
Atès que en data 3 d’abril de 2021 es va signar el Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l’Ajuntament de Breda per la delegació de competències per la gestió del servei de menjador de la 

Llar d’Infants Municipal Petit Montseny. 
 
Atès que el citat conveni tenia una vigència d’un curs escolar (2021-22), amb la possibilitat d’acordar 

les pròrrogues que s’estimin convenients, que en tot cas s’hauran de formalitzar de forma expressa i 
s’incorporaran com a addenda al present conveni, d’acord amb les prescripcions l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 



 

 

 
Atesa la bona prestació del servei durant l’actual curs escolar 2021-22 per part de l’empresa 
concessionària del servei contractada per part del Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament de 

Breda ha manifestat la seva voluntat de prorrogar l’esmentat conveni per un curs escolar més (2022-
23). 
 

El Consell Comarcal de la Selva presenta l’escrit de l’addenda per tal de que l’Ajuntament de Breda 
l’aprovi i el retorni signat. 
 

En data 16 de març de 2022 el secretari-interventor ha emès un informe de control intern informant 
favorablement l’encàrrec de gestió atès que en aquests moments l’Ajuntament no disposa dels 
mitjans personals i tècnics idonis per la seva adequada prestació. 

 
Legislació aplicable 
 

Article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que regula el règim 
dels encàrrecs de gestió.  
Articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny.  
L’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Tex t Refós de la Llei de 
Contractes de Sector Públic. 

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

 
Primer.- Aprovar i formalitzar l’addenda que regula el funcionament del servei de menjador de la Llar 
d'Infants Petit Montseny a càrrec del Consell Comarcal de la Selva, en els termes en que figura en 
l’expedient amb la redacció que a continuació es recull:  

 
“ADDENDA PER LA QUAL ES PRORROGA LA VIGÈNCIA DEL CONVENI PER LA DELEGACIÓ 
DE COMPETÈNCIES PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS 

MUNICIPAL PETIT MONTSENY PER AL CURS ESCOLAR 2022-23 
 
Santa Coloma de Farners, 

 
REUNITS 
 

Per una part, el Consell Comarcal de la Selva, representat pel seu president el Sr. Salvador Balliu 
Torroella, assistit per la Secretària de la corporació, la Sra. Núria Moral Ferrés, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Ple de data 11 de juliol de 2019. 

 
Per l’altra, l’Ajuntament de Breda, representat pel seu alcalde el Sr. Dídac Manresa Molins ,  assistit 
pel secretari/ària de la corporació, i autoritzat per acord del Ple de data 15 de juny de 2019. 

 
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, manifesten el següents, 

 
EXPOSEN 
 

Atès que correspon als municipis la competència de prestar el servei púbic d’educació infantil de 
primer cicle. 
 

Atès que en data 3 d’abril de 2021 es va signar el Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l’Ajuntament de Breda per la delegació de competències per la gestió del servei de menjador de la 
Llar d’Infants Municipal Petit Montseny. 

 
Atès que el citat conveni tenia una vigència d’un curs escolar (2021-22), amb la possibilitat d’acordar 
les pròrrogues que s’estimin convenients, que en tot cas s’hauran de formalitzar de forma expressa i 

s’incorporaran com a addenda al present conveni, d’acord amb les prescripcions l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

Atesa la bona prestació del servei durant l’actual curs escolar 2021-22 per part de l’empresa 
concessionària del servei contractada per part del Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament de 



 

 

Breda ha manifestat la seva voluntat de prorrogar l’esmentat conveni per un curs escolar més (2022-
23). 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
L’Ajuntament de Breda és titular de les competències d’acord amb el que disposa Decret 282/2006, 

de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els  requisits dels centres. 
 
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 o 

encarreguin gestionar els seus municipis. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 
 

Així mateix correspon a la comarca, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis amb la finalitat d’assegurar la prestació integral i adequada pels municipis, tan des del punt 
de vista d’eficiència tècnica com econòmica,  dels serveis de competència municipal. 

 
CLÀUSULES 
 

ÚNICA. PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
L’objecte de la present addenda és prorrogar, per al curs escolar 2022/23, el Conveni entre el Consell 

Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per a la delegació de competències per la gestió del 
servei de menjador de la Llar d’Infants Municipal Petit Montseny signat en data 3 d’abril de 2021 
 
I en prova de conformitat signen aquesta addenda al conveni original.” 

 
Segon.- La formalització del contracte no comporta l’autorització ni disposició de cap despesa 
imputable al pressupost municipal atès que el servei es finançarà íntegrament a càrrec dels usuaris, 

d’acord amb l’ordenança de tarifes del servei o els preus públics aprovats per l’administració 
comarcal.  
 

Tercer.- Notificar el present acord a la direcció de l’Escola Bressol Municipal de Breda, al Consell 
Comarcal de la Selva, fent-los tramesa del conveni signat.  
 

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

L’Alcalde presenta la proposta.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT,  pregunta si l’Ajuntament podrà acabar assumint i 

licitant el servei de menjador escolar, tal com es va demanar el curs passat. 
 
L’Alcalde respon que el curs passat cinc municipis de la comarca varen reclamar al Departament 

d’Ensenyament i al Consell Comarcal que volien assumir la competència i varen demanar que 
aquesta es delegués als municipis, però no es va acceptar.  La resposta del Consell va ser que la 
culpa era de la Generalitat i la Generalitat deia que la culpa era del Consell, i en  el fons hi ha un 

conflicte competencial i jurídic entre aquestes dues parts. El Consell al·lega que la llei no permet fer 
una doble delegació de la competència, i per tant no ho pot delegar als ajuntaments. Conclou 
explicant que si finalment la Generalitat es presta a delegar les competències directament als 

ajuntaments, Breda ho acceptarà, però actualment el Departament no és favorable a fer-ho perquè li 
és més fàcil seguir amb el model de conveni amb els 41 Consells Comarcals en comptes de 
formalitzar convenis amb cadascun dels municipis de Catalunya.   

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta si l’escola i els pares estan contents amb 
aquest servei. 

 
L’Alcalde respon que aquest curs escolar el servei ha millorat molt  i amb la nova concessió els pares 
estan molt més contents malgrat que hi continuen havent-hi petits problemes, però en  termes 

generals hi ha satisfacció.  Conclou dient que s’agraeix la implicació de la cuinera, que és molt 
competent , en solucionar i donar resposta als problemes del propi servei.   
 



 

 

 
Votacions 
Aprovat per majoria absoluta per 9 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

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

 
14.0.- Aprovar el Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l'Ajuntament de Breda en matèria de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis 

de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d'acord amb la L lei 
5/2003. 
 

Antecedents  
 
L'Ajuntament de Breda ostenta les competències dins el seu municipi i és el responsable final del 

compliment de les obligacions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals, d’acord amb l’establert a l’article 4.4 de l’esmentada Llei. 

 
D’acord amb allò que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals, el Ple municipal de l’Ajuntament va aprovar definitivament en data 12 de novembre de 2015 el 

Plànol de Delimitació previst en l’article 2.1 de l’esmentada Llei, en el qual es determina quines són les 
urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, situades en el terme municipal, que han de complir amb les 
obligacions imposades per la Llei 5/2003. 

 
El Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 85 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’organització comarcal de Catalunya, disposa, entre les seves competències, aquelles que li 
deleguin els municipis. 
 

El Consell Comarcal de la Selva, en data de 20 de desembre de 2016 va aprovar l’establiment i el 
Reglament del servei comarcal de prevenció d’incendis forestals, segons la Llei 5/2003, Decret 
123/2005, Llei 2/2014 i Llei 5/2017. Per la qual cosa està en disposició d’acceptar la delegació de 

competències per part de l’Ajuntament per tal de donar compliment a les obligacions de la Llei 5/2003 
de que n’és responsable directament i per vetllar pel compliment d’aquestes obligacions quan els 
subjectes obligats siguin propietaris particulars. 

 
L’Ajuntament podrà exercir les competències que en relació als apartats anteriors li corresponguin 
mitjançant alguna de les formes de prestació que estableixi: directament o indirecta o també pot 

utilitzar les fórmules de cooperació entre administracions en el marc del que disposen els art icles 143 
i 144 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

Per fer efectiva la delegació i establir-ne les condicions s’ha redactat un nou conveni que fixa les 
delegacions pel període de vigència 2022 a 2025, el finançament, obligacions i drets de les dues 
administracions. 

 
Consta a l’expedient un informe de control intern permanent de secretaria-intervenció 
 

Legislació aplicable 
 
Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 

nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions s ituats en terrenys forestals. 
Article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

Article 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya 
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local 

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



 

 

Per tot allò exposat es proposa a l Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la formalització del Conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de 

Breda i el Consell Comarcal de la Selva en matèria de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, 
nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la llei 5/2003, que 
ha de regir durant les anualitats 2022 a 2025, en els termes en què figura en l’expedient amb la 

redacció que ha continuació es recull: 
 
“CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

I L’AJUNTAMENT DE BREDA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN 
URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUATS EN 
TERRENYS FORESTALS, D’ACORD AMB LA LLEI 5/2003.   

 
Santa Coloma de Farners,  
INTERVENEN 

 
D’ una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, en representació del Consell Comarcal de la Selva i 
en la seva qualitat de president, assistit per la senyora Núria Moral Ferrés, secretaria d’aquest 

Consell. 
 
D’altra part, el senyor Dídac Manresa Molins, en representació de l’Ajuntament de Breda i en la seva 

qualitat d’Alcalde, assistit pel secretari de la corporació, i autoritzat per acord del Ple de data 15 de 
juny de 2019. 
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a subscriure aquest conveni 
 
MANIFESTEN 
 

Primer.- Que l'Ajuntament ostenta les competències dins el seu municipi i és el responsable final del 
compliment de les obligacions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 

terrenys forestals, d’acord amb l’establert a l’article 4.4 de l’esmentada Llei. 
 
Segon.- D’acord amb allò que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 

forestals, el Ple municipal de l’Ajuntament va aprovar definitivament en data 12 de novembre de 2015 el 
Plànol de Delimitació previst en l’article 2.1 de l’esmentada Llei, en el qual es determina quines són les 
urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, situades en el terme municipal, que han de complir amb les 

obligacions imposades per la Llei 5/2003. 
 
Tercer.- Que el Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 85 del Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa, entre les seves competències, aquelles que li 

deleguin els municipis. 
 
Quart.- Que el Consell Comarcal de la Selva, en data de 20 de desembre de 2016 va aprovar 

l’establiment i el Reglament del servei comarcal de prevenció d’incendis forestals, segons la Llei 
5/2003, Decret 123/2005, Llei 2/2014 i Llei 5/2017. Per la qual cosa està en disposició d’acceptar la 
delegació de competències per part de l’Ajuntament per tal de donar compliment a les obligacions de 

la Llei 5/2003 de que n’és responsable directament i per vetllar pel compliment d’aquestes obligacions 
quan els subjectes obligats siguin propietaris particulars. 
 

Cinquè.- Que l’Ajuntament podrà exercir les competències  que en relació als apartats anteriors li 
corresponguin mitjançant alguna de les formes de prestació que estableixi: directament o indirecta o 
també pot utilitzar les fórmules de cooperació entre administracions en el marc del que disposen els 

articles 143 i 144 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats acorden formalitzar aquest conveni 

delegació de competències: 
 
PACTES 

 
Primer. Objecte del conveni i titularitat 



 

 

El present conveni de delegació de competències te per objecte regular l’exercici, per part del Consell 
Comarcal de la Selva, del compliment de les obligacions establertes a l’article 3.1, apartats a) i/o b) de 
la Llei 5/2003, per mitjà del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis Forestals en el municipi, les 

quals es troben definides en el Pla de gestió del servei que s’elabora i aprova anualment, i que es 
concreten en les següents accions: 
 

Per a l’apartat a) “assegurar l’existència d’una franja exterior de protecc ió d’almenys vint-i-cinc metres 
d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les 
característiques que s’estableixin per reglament”: 

- Comunicació als propietaris afectats per la franja, de la servitud que s’estableix en els seus 
terrenys per al compliment de la Llei 5/2003. Informació del seu dret a percebre una 
indemnització. 

- Obtenció de l’autorització dels propietaris afectats per la franja, sempre com a primera opció 
per accedir als terrenys a realitzar els treballs.  

- Actuació via execució forçosa en cas de negativa dels afectats 

- Liquidació en el cas de que sol·licitin de la indemnització corresponent  als propietaris afectats 
per la franja, per la ocupació dels terrenys i per la pèrdua de capitalització del vol de la massa 
forestal i del lucre cessant. 

- Execució dels treballs per a l’adoptar les obligacions establertes per Llei de mantenir el 
terreny lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. 
 

Per a l’apartat b) “Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de 
protecció en les mateixes condic ions que s’estableixin per a les franges de protecció”:  

- Comunicació de les obligacions, en matèria de prevenció d’incendis, als titulars de parcel·les 

interiors no edificades dels nuclis de població i urbanitzacions definides al Pla de servei.  
- Inspecció del compliment de les obligacions en matèria de prevenció d’incendis en les parcel·les 

interiors, no edificades, descrites al Pla de servei.  
- Sol·licitud d’autorització per a l’execució subsidiària voluntària dels treballs de manteniment de la 

vegetació en les parcel·les interiors. 
- Recepció i comprovació de la documentació aportada pels subjectes obligats que vulguin 

executar els treballs forestals de prevenció d’incendis per sí mateixos. 

- Execució dels treballs forestals en cas que els subjectes obligats s’acollin al servei comarcal de 
prevenció d’incendis per a l’adoptar les obligacions establertes per Llei de mantenir el terreny 
lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. Els propietaris de parcel·les contribuiran 

a les despeses que generi la prestació del servei mitjançant el pagament del preu públic 
corresponent que variarà en funció de la superfície de la parcel·la i l’estat en què es trobi la 
vegetació existent. Serà responsabilitat del servei comarcal l’obtenció dels permisos necessaris 

per dur a terme els treballs, així com la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut 
- Recórrer a l’execució forçosa en els termes establerts per la normativa de regim jurídic de les 

administracions publiques i del procediment administratiu comú, sempre que sigui necessari.  

- Execució subsidiària forçosa dels treballs forestals en cas d’inacció dels subjectes obligats. 
 
Les condicions particulars amb què es prestarà el servei estan definides al Pla de gestió del servei 

anual. 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 per al 
compliment de les obligacions dels apartats a, b i e de l’art icle 3.1 de la Llei /2003, de la taxa que es 
preveu en l’article 204 de la Llei 5/2017, de mesures fiscals, adm inistratives, financeres i del sector 

públic. 
 
Segon. Compromisos de les parts 

D’acord amb el que disposa l’article 249.2 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 l’apartat a) de l’article 188.2 
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 mitjançant la seva 
pròpia organització. 
Per tal de finançar les competències delegades, l’Ajuntament farà una aportació econòmica variable, 

corresponent als serveis prestats per part del Consell Comarcal de la Selva en el marc de Pla de 
gestió del servei aprovat per a l’anualitat en curs i d’acord amb les taxes i els preus públics aprovats 
en les ordenances fiscals del Consell Comarcal de la Selva, per a la prestació del Servei Comarcal de 

prevenció d’incendis forestals en compliment de les obligacions que es deriven de l’aplicació de la Llei 
5/2003. 
 



 

 

En aquest sentit, el Consell Comarcal emetrà la factura anual pels serveis prestats. 
 
Així mateix, 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 les 
ordenances fiscals aprovades Consell Comarcal. El Consell Comarcal comunicarà la revisió del 
següent exercici a l’Ajuntament el mes de setembre de l’any en curs, a fi que el consistori pugui 

preveure aquest concepte en els pressupostos municipals. Les noves condicions seran d’aplicació a 
partir del mes de gener. 
 

Tercer. Actuacions en cas d’incompliment 
Segons l’article 51. c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), en 
cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants 

qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un 
determinat termini amb les obligacions i compromisos que es consideren incomplerts. Aquest 
requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 

l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat el en requeriment 
persistís l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la 
causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà 

comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’haguessin previst. 
 
Quart. Seguiment del conveni 

Per poder dur a terme el seguiment del conveni es constituirà/n l’òrgan/s corresponents per tal de 
poder fer el seguiment i control de l’execució del conveni. 
 
Podran assistir a les reunions de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics del Consell 

Comarcal de la Selva i de l’Ajuntament convocats expressament pels presidents respectius. 
 
Aquest/s òrgan/s es reunirà/n a petició de qualsevol de les parts i serà l’encarregat de vigilar i 

controlar l’execució dels compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes 
de coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat de evitar duplicitats i assegurar la qualitat 
de la prestació dels serveis.  

 
Aquest òrgan/s és/són el/s competent/s per resoldre els problemes d’interpretació i compliment que 
es puguin plantejar durant la vigència del conveni.  

 
Cinquè. Modificació del conveni 
Les possibles modificacions del conveni requeriran l'acord unànime de les parts que es formalitzarà 

mitjançant la signatura de l'acord de modificació. 
 
Sisè. Vigència del conveni 

El conveni tindrà una durada de quatre anys. 
 
Si escau, en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni 

podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins quatre anys addicionals o la 
seva extinció ja sigui pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en 
l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules. Tant si és per motiu de pròrroga com d’extinció, 

s’haurà de comunicar per escrit de manera anticipada a la data que es vulgui donar per finalitzat. 
 
Setè. Extinció del conveni 

Al marge dels supòsits previstos en els pactes anteriors, hi seran d’aplicac ió els motius que, quant a 
extinció i efectes de resolució dels convenis, es regulen en els articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva 
aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest 

conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de 
Girona. 
 

Vuitè. Règim jurídic 
Són aplicables a aquest conveni els següents articles:  



 

 

- L’article 48 i següents, relatius als convenis i l’article 141 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), relatiu al deure de col·laboració entre les Administrac ions 
Públiques. 

 
- Els articles 108 a 112 de la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, relatius a les carac terístiques dels convenis de 

col·laboració. 
 

- L’article 14 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, relatiu a la transparència en els convenis de col·laboració.  
 

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les  

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals. 
 

- Decret 123, de 14 de juny de mesures de prevenció d’incendis en urbanitzacions sense 
continuïtat a la trama urbana. 
 

Novè. Règim de publicitat i transparència 
Aquest conveni per tal que sigui eficaç es publicarà a l’e-TAULER del Consell Comarcal de la Selva, 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de 

la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya, de manera trimestral, una relació dels convenis aprovats al llarg d’aquest període, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Registre de Convenis de Col·laboració i 

Cooperació de la Generalitat de Catalunya, i per tant, al Portal de Transparència del Cons ell 
Comarcal de la Selva, d’acord amb  l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 

Així ho acorden els compareixents en representació de les respectives institucions, en prova de 
conformitat, signem digitalment el present document en el lloc que figura a la signatura.” 
 

Segon.- Aprovar el Pla de gestió del servei de Breda per a l’any 2022, i autoritzar la despesa de 
2.205,75 € per la prestació del servei ordinari amb càrrec a l’aplicació 311 22799, i vinculades si és el 
cas, del pressupost municipal del 2022 

 
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar anualment la despesa de caràcter plurianual pel període 
2023-2025, a càrrec del pressupost de la corporació. 

 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, fent-los tramesa adjunta del 
Conveni esmentat degudament signat pels representants de la Corporació, i encarregant als serveis 

comarcals la publicació íntegre del conveni al BOP als efectes del que disposa l’article 112 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost. 
 

Cinquè.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde per signar el conveni i tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a 

terme aquest acord. 
 
Intervencions 

El regidor Sr. Samuel Torres presenta la proposta,  explicant l’objecte del conveni i el cost del servei 
per a l’any 2022.  
 

Votacions 
Aprovat per majoria absoluta  per 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 
Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 

Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 abstenció 
(Aleix Reche Martí) 
 

15.0.- Assumptes urgents.  No s’escau. 
 
16.0.- 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  demana un aclariment en relació a les negociacions 
amb el Cercle Bredenc  per l’adquisició de l’equipament i la carta que l’Ajuntament va adreçar als 
membres de l’associació el passat 16 de febrer.  

 
L’Alcalde explica que el passat 15 de febrer, l’Ajuntament va tenir un reunió amb els representants del 
Cercle i els hi va traslladar per escrit una proposta econòmica, que cal dir que parteix d’uns termes 

inicials però està subjecte a modificacions i noves propostes.  A dia d’avui l’Ajuntament no ha rebut 
cap resposta dels representants del Cercle, però segueix esperant, perquè l’Ajuntament vol negociar i 
el Cercle va manifestar que donaran resposta i faran un retorn de la proposta.  En el cas que no 

s’accepti aquesta proposta, l’Ajuntament posarà a sobre la taula un nova proposta i no deixarà mai de 
negociar, atès que aquesta és la millor forma per solucionar aquesta qüestió.   
 

El Sr. Marin pregunta què passarà si passen dos any i no hi ha acord, s ’expropiarà ? 
 
L’Alcalde manifesta que no li facin dir coses que no s’ha plantejat en data d’avui, atès que és molt 

difícil de valorar què es farà arribat a aquest supòsit.  Cal dir que arribat el cas que l’Ajuntament 
activés l’expropiació, això no vol dir que es deixi de negociar, perquè en el marc d’una expropiació hi 
cap també la negociació, per tant, com s’ha dit, la voluntat de l’Ajuntament serà negociar totes les 

propostes que es posin a sobre la taula, i per part de l’Ajuntament no quedarà i es negociarà fins el 
final.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que arran de l’última reunió que es va tenir 
per organitzar la pròxima visita a Breda di Piave li va sorprendre un comentari de la mateixa directora 
de l’escola que manifestava la seva disconformitat amb l’intercanvi.  Pregunta què en pensen 

d’aquest comentari i d’aquesta situació, atès que seria una llàstima que es perdés la implicació de 
l’escola en aquest tema.  
 
L’Alcalde manifesta que el que pensa la directora ho desconec i sobre les apreciacions personals que 

va fer, no m’hi puc posar ni valorar, però la voluntat de l’Ajuntament i de l’escola és que l’intercanvi 
sigui una eina útil pels alumnes que viatgen a Itàlia. 
 

En aquest punt pren la paraula el regidor Sr. Andreu Pujol, explicant la seva experiència com anterior 
regidor d’educació i responsable d’organitzar l’intercanvi, i manifesta que aquesta postura 
manifestada per la directora ja ve d’anys anteriors, quan el centre educatiu va decidir que l’activitat 

s’havia de fer fora de l’horari escolar, com una activitat extraescolar.  Aquesta decisió no va ser pas 
de la directora, sinó de tot el claustre, i per tant, com a centre escolar no està sotmès a la voluntat de 
l’Ajuntament, són autònoms per prendre les seves decisions.  Però en qualsevol cas, l’escola hi 

col·labora com una activitat extraescolar.  
 
La regidora d’educació Sra. Elisabet Vilamala manifesta que les persones de l’escola que col·laboren 

amb l’organització li han assegurat que continuaran col·laborant amb l’intercanvi i es seguirà fent.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, manifesta que arran de l’última comissió de 

seguiment del servei d’aigua es va posar de manifest que la concessionària ha vingut aplicant un cost 
del 4% per finançar les inversions, quan la clàusula del plec de clàusules estableix que sigui l’interès 
legal del diner i aquest interès ha estat durant els darrers anys per sota aquest percentatge.  Segons 

els càlculs fets suposa que la concessionària ha ingressat més de 65.000 euros durant tots aquests 
anys que no li pertocarien.   
 

L’Alcalde manifesta que efectivament aquesta qüestió es va tractar a l’última comissió de seguiment 
atès que es va detectar en la pròpia auditoria que va endegar l’Ajuntament i que encara tenim 
pendent de tancar i aprovar definitivament.  Precisament aquesta setmana l’Ajuntament té pendent de 

fer una reunió amb un dels consultors de l’auditoria per tractar aquests temes.  Efectivament pensem 
que la quantia disconforme pot estar dins d’aquests número o més, i un cop determinat exactament 
quin ha estat aquest excés de finançament, caldrà negociar amb la concessionària la forma com 

s’haurà de retornar i compensar a favor de l’Ajuntament.   
 
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari-interventor interí, estenc aquesta acta. 

 
Signat electrònicament. 
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