
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE MAIG DE 2022 
 

Identificació de la sessió:  
Núm. PLE2022000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 30 de maig de 2022 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 21:48 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 28 de març de 2022  

 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, en data 28 
de març 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: l’acta és aprovada per unanimitat dels membres presents. 

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

plenària ordinària 
 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control 

i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que 
estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dona compte succinta al 

Ple dels acords que s’han adoptat des de l’última sessió plenària ordinària, i es relacionen a 
continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades: 
 

EXPEDIENT CONCEPTE DATA 

X2022000613 JGL2022000012 21/03/2022 

X2022000696 JGL2022000013 28/03/2022 

X2022000718 JGL2022000014 04/04/2022 

X2022000816 JGL2022000015 11/04/2022 

X2022000851 JGL2022000016 19/04/2022 

X2022000905 JGL2022000017 25/04/2022 

X2022000954 JGL2022000018 02/05/2022 

X2022001022 JGL2022000019 09/05/2022 

 
 
 



 

Intervencions 
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, pregunta en relació a la contractació de 
l’assessorament de l’auditoria del servei municipal d’aigua i quan hi haurà els resultats. 
 

L’Alcalde explica que l’auditoria va ser contractada l’any 2019, abans de la pandèmia, i ja fa mesos 
que l’Ajuntament disposa d’un document però ha cregut convenient fer un nou encàrrec a un dels 
tècnics redactors de l’auditoria per tal que acabi d’informar sobre l’estat de la concessió del servei.  

S’ha disposat un contracte de 100 hores a favor d’aquest tècnic per assessorar a l’Ajuntament.  
 
El Sr. Reche també pregunta per una factura relacionada amb la porta de la plaça del Molí, i si és per 

tancar la plaça de nit. 
 
El regidor Sr. Josep Amargant respon que si, atès que el tancament de la plaça, a l’estiu,  en 

moments puntuals de la nit, ha donat molt bon resultat.  
 
El Sr. Reche pregunta per una factura d’uns quatre mil euros per arranjar camins.  Pregunta si es 

tracta del camí on es va llançar la runa provinent de l ’asfalt de la carretera d’Arbúcies.  
 
El Sr. Amargant respon que no està segur de quina factura es traca, ho ha d’acabar de mirar i ja li 

donarà resposta.  
 
El Sr. Reche pregunta per la despesa de deu mil euros per la gestió de la fira del Monestir. 

 
El regidor Sr. Andreu Pujol respon que cada any l’Ajuntament contracta a una empresa per 
l’organització de la fira, que inclou els tallers i les activitats com el porc rostit, i també es fa càrrec de 

portar els paradistes.  Es contracta tot en un pack.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta perquè a la Junta de Govern del 4 d’abril 

s’aprova una factura per la reparació de les voreres del carrer Gaserans i la Junta del dia 19 d’abril  
també s’aprova una altra factura per reparar la mateix vorera.  
 

El Sr. Amargant respon que es tracta dels dos trams de carrer, es va fer en dos trams i s’han aprovat 
cada un per separat.  
 

La Sra. Cortada pregunta per les càmeres de vigilància del Claustre. 
 
L’Alcalde explica que l’Ajuntament està pendent dels requisits tècnics per poder passar els cables per 

les façanes atès que estem en un àmbit protegit, que és patrimoni cultural. 
 
El Sr. Pujol explica que s’ha tingut que posar càmeres com a mesura dissuasiva atès que els cartells 

no acaben de ser efectius, i hi ha punts amagats i foscos que són difícils de controlar.  
 
La Sra. Cortada pregunta per la licitació de la instal·lació elèctrica de l’escola que ha quedat deserta.  

 
L’Alcalde explica que efectivament va quedar deserta perquè no s’hi va presentar cap empresa. 
Explica que l’Ajuntament ha parlat amb l’empresa concessionària de l’enllumenat públic i aquesta està 

mirant si ho pot fer pel pressupost inicial.   Conclou dient que cal aprofitar les vacances d’estiu per 
poder fer les obres i si no es presenta cap empresa, caldrà refer el pressupost i tornar a licitar.  
 

El Ple es dona per assabentat 
 
 

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

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

d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dona compte succinta al 
Ple de les resolucions que ha adoptat des de l’última sessió plenària ordinària, i es relacionen a 
continuació els decrets que han estat dictats en el període comprès entre el  25 de març i el 29 de 

maig de 2022: 
 
 



 

Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2022DECR000256  X2021001489 25/03/2022 Ampliació recurs contenciós 171/2021 

2022DECR000257  X2022000474 28/03/2022 Aprovar les nòmines del mes de març 

2022DECR000258  X2022000406 28/03/2022 Ampliació contracte LLSG auxiliar administratiu – servei biblioteca 

2022DECR000259  X2022000044 28/03/2022 
Aprovar el desistiment del recurs contenciós-administratiu contra l'acord 
de la Comissió de Control de Consultes Populars 

2022DECR000260  X2022000497 28/03/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000261  X2022000497 28/03/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000262  X2022000628 29/03/2022 Aprovació factures d'Endesa mes de febrer 

2022DECR000263  X2022000741 29/03/2022 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de 
govern del mes de març de 2022 

2022DECR000264  X2022000740 29/03/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 29032022  

2022DECR000265  X2022000747 29/03/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 29032022  

2022DECR000266  X2021000120 30/03/2022 Reclamació de danys 

2022DECR000267  X2022000758 30/03/2022 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 30032022  
2022DECR000268  X2022000173 30/03/2022 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 30032022  

2022DECR000269  X2022000168 30/03/2022 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 30032022  

2022DECR000270  X2022000718 30/03/2022 DEC ORDRE DEL DIA 30032022  

2022DECR000271  X2022000663 31/03/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA INFORME POLICIA 23032022  

2022DECR000272  X2022000199 31/03/2022 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 30032022  

2022DECR000273  X2022000770 31/03/2022 
Sol·licitar una subvenció i signar un conveni pel Camp d'esports 
municipal 

2022DECR000274  X2022000334 31/03/2022 Llicència urbanística 

2022DECR000275  X2022000514 01/04/2022 Liquidació taxa informe policia 

2022DECR000276  X2022000757 01/04/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 01042022  

2022DECR000277  X2022000778 01/04/2022 Aprovar memòria valorada de les obres pendents de la UA16 

2022DECR000279  X2022000566 01/04/2022 Pagament factures dels tècnics i varis 

2022DECR000280  X2022000779 01/04/2022 Aprovar rebuts de l’escola bressol del mes de març-2022 

2022DECR000281  X2022000788 04/04/2022 DEC LLIC US ESPECIAL ESPAI PUBLIC 01042022  

2022DECR000282  X2022000781 04/04/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 01042022  

2022DECR000283  X2022000791 04/04/2022 
DEC ERROR NUM EXP ALTA PLACA GUAL 458 I E-S VEHICLESA 
VILADOMAT 6 04042022  

2022DECR000284  X2022000767 04/04/2022 DEC ALTA PLACA GUAL 457 A VILADOMAT 9 04042022  

2022DECR000285  X2022000806 05/04/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU ESPAI PUBLIC 05042022  

2022DECR000286  X2022000813 05/04/2022 DEC BAIXA PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 05042022  

2022DECR000287  X2022000791 05/04/2022 
DEC ALTA PLACA GUAL 458 I E-S VEHICLES A VILADOMAT 6 
05042022  

2022DECR000288  X2022000816 05/04/2022 DEC ORDRE DEL DIA 05042022  

2022DECR000289  X2022000815 05/04/2022 
Contractació IRL educadora per l’Escola Bressol per circumstàncies de la 
producció 

2022DECR000290  X2022000805 05/04/2022 DEC ALTA PLACA GUAL 459 A VILADOMAT 5 05042022  

2022DECR000291  X2022000808 06/04/2022 Bestreta pel Regidor de Cultura i Promoció Econòmica 

2022DECR000292  X2022000814 06/04/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 06042022  

2022DECR000293  X2022000430 06/04/2022 
Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per a serveis de comptabilitat i 
gestió de subministraments energètics municipals a la Diputació de 
Girona en el marc de la línia L1 del programa Del pla a l'acció 

2022DECR000294  X2021002199 06/04/2022 Llicència urbanística 

2022DECR000295  X2022000782 06/04/2022 
Aprovar contracte menor serveis de comptabilitat energètica al Consell 

Comarcal de la Selva 
2022DECR000296  X2022000812 06/04/2022 DEC ALTA PLACA GUAL 460 VILADOMAT 4 06042022  

2022DECR000297  X2022000432 07/04/2022 Pagament de les factures de f inals de febrer 

2022DECR000298  X2019000716 07/04/2022 Pròrroga llicència urbanística 

2022DECR000299  X2022000809 07/04/2022 Aprovació i pagament d'unes factures 

2022DECR000300  X2022000661 08/04/2022 
DEC SUBSANAR ERROR MATERIAL DECRET 228 ALTA COLUMBARI 
C011 07042022  

2022DECR000301  X2021001849 08/04/2022 DEC MODIFICACIO PLA D'US CENTRE CIVIC 08042022  

2022DECR000302  X2022000854 08/04/2022 
ADHESIÓ ACORD MARC ACM SOBRE CONTRACTE ASSEGURANÇA 

EDIFICIS MUNICIPALS 2022 

2022DECR000303  X2022000854 08/04/2022 
DESISTIMENT CONTRACTE ASSEGURANÇA ACM EDIFICIS 
MUNCIPALS 

2022DECR000304  X2022000854 08/04/2022 Decret sobre renovació pòlissa assegurança edif icis municipals 2022 

2022DECR000305  X2022000773 11/04/2022 
Aprovar la sol·licitud de subvenció per al desplegament de polítiques 
locals de joventut en el marc del Contracte programa 2022_2025 

2022DECR000306  X2021000845 11/04/2022 Aprovar retorn aval llicència urbanística 

2022DECR000307  X2022000387 11/04/2022 
Decret sobre no reconeixement factures d'actualització de l'arrendament 
de l'OAC 

2022DECR000308  X2022000461 13/04/2022 Aprovació nova multa ordre d'execució 

2022DECR000309  X2022000851 13/04/2022 DEC ORDRE DEL DIA 13042022  

2022DECR000310  X2022000885 13/04/2022 Aprovar la modif icació de crèdit núm. 4/2022 per generació de crèdit 

2022DECR000311  X2022000874 14/04/2022 DEC GUAL 461 VILADOMAT 3 13042022  

2022DECR000312  X2022000876 14/04/2022 
DEC CANVI PLACA GUAL 261 X 462 AV VERGE MONTSERRAT 16 B 
14042022  

2022DECR000313  X2022000884 14/04/2022 Pagament de les retencions d’IRPF a l’Agència Tributària de Catalunya 

2022DECR000314  X2022000891 14/04/2022 Concessió bestreta a una treballadora 

2022DECR000315  X2022000686 19/04/2022 Inici expedient obres provisionals 

2022DECR000316  X2022000678 19/04/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000317  X2022000678 19/04/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000318  X2022000901 19/04/2022 DECRET RECLAMACIO DEVOLUCIO PAGAMENT INDEGUT EMPLEAT 



 

2022DECR000319  X2022000369 19/04/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000320  X2022000833 20/04/2022 DEC RECLAMACIO RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 06042022  

2022DECR000321  X2022000905 20/04/2022 DEC ORDRE DEL DIA 20042022  

2022DECR000322  X2022000890 20/04/2022 Pagament factures lloguers i tècnics 

2022DECR000323  X2022000460 20/04/2022 Tramesa certif icat urbanístic 
2022DECR000324  X2022000497 20/04/2022 Pagament de les factures del mes de març 

2022DECR000325  X2021002383 20/04/2022 Inici expedient llicència d'obres i ús provisional 

2022DECR000326  X2022000750 20/04/2022 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL190422 

2022DECR000327  X2021001386 20/04/2022 PER URGÈNCIA ES FA DECRET 

2022DECR000328  X2022000369 20/04/2022 Subsanar error material certif icat urbanístic 

2022DECR000329  X2022000307 20/04/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000330  X2022000918 21/04/2022 DEC RECALMACIO 21042022  

2022DECR000331  X2022000306 21/04/2022 
Resolució del llistat de propostes admeses i excloses en el procés de 
pressupostos participatius 2022 

2022DECR000332  X2022000939 21/04/2022 Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis 

2022DECR000333  X2022000113 22/04/2022 
Acceptar la subvenció concedida per a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge 2022 

2022DECR000334  X2022000932 22/04/2022 Desplaçaments treballadors mes de març 

2022DECR000335  X2022000913 22/04/2022 DEC INICI EXPEDIENT 22042022  

2022DECR000336  X2022000931 22/04/2022 Aprovació de nòmines complementàries 

2022DECR000337  X2021002117 22/04/2022 DEC DENEGAR LLICENCIA 22042022  

2022DECR000338  X2022000759 22/04/2022 
Aprovació inicial del projecte de consolidació de façanes i cobertes d'una 
part dels edif icis del claustre del Monestir de Sant Salvador de Breda – 

FASE 2 - 

2022DECR000339  X2022000952 25/04/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA MATRIMONI CIVIL_ALCALDE 25042022  

2022DECR000340  X2022000808 25/04/2022 
Aprovar acta d’arqueig de la bestreta a favor del Regidor de Cultura i 

Promoció Econòmica 

2022DECR000341  X2022000912 25/04/2022 Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Promoció econòmica 

2022DECR000342  X2022000827 25/04/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 06042022  
2022DECR000343  X2022000951 25/04/2022 Pagament d'una factura 

2022DECR000344  X2022000956 25/04/2022 Aprovar un contracte menor de serveis de l’àrea d'Esport 

2022DECR000345  X2022000944 26/04/2022 Aprovar la modif icació de crèdit núm. 5/2022 per generació de crèdit 

2022DECR000346  X2022000342 26/04/2022 
Concedir una llicència d'ocupació de via pública temporal, amb una 

xurreria, per la Festa de l'Ajust 
2022DECR000347  X2022000900 26/04/2022 Aprovació factures Endesa mes de març 

2022DECR000348  X2022000923 26/04/2022 Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Joventut 

2022DECR000349  X2022000961 26/04/2022 
Aprovació baixes del març del servei de Gestió tributària i cadastral del 

Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000350  X2022000845 26/04/2022 Aprovar un contracte menor de serveis Tècnic d'Habitatge 

2022DECR000351  X2022000949 26/04/2022 
Aprovació dels càrrecs del març del 2022 del servei de Gestió tributària i 

cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000352  X2022000817 26/04/2022 CANVI PER LA FIRA DEL MONESTIR DE BREDA 2022 

2022DECR000353  X2022000969 27/04/2022 
DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 
27042022  

2022DECR000354  X2022000968 27/04/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000355  X2022000932 27/04/2022 Aprovació de les nòmines dels treballadors mes d'abril 

2022DECR000356  X2022000965 27/04/2022 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de 
govern del mes d'abril de 2022 

2022DECR000357  X2022000954 27/04/2022 DEC ORDRE DEL DIA 27042022  

2022DECR000358  X2022000979 27/04/2022 
Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de via pública d’instal·lació 
d’una xurreria 

2022DECR000359  X2022000973 27/04/2022 DEC ORDRE EXECUCIO 27042022  

2022DECR000360  X2022000986 28/04/2022 DEC DELEGACIO CELEBRACIO MATRIMONI CIVIL 28042022  

2022DECR000361  X2022000986 28/04/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA MATRIMONI CIVIL REGIDOR 28042022  

2022DECR000362  X2022000787 28/04/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000363  X2022000787 28/04/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000364  X2022000989 29/04/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 28042022  

2022DECR000365  X2022001001 29/04/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000366  X2022000966 29/04/2022 Tramesa certif icat urbanístic 
2022DECR000367  X2022001008 29/04/2022 Ingressos directes del primer trimestre de caixa de la corporació 

2022DECR000368  X2022001016 02/05/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA MATRIMONI CIVIL_ALCALDE 02052022  

2022DECR000369  X2022000811 02/05/2022 Rebuts de l’escola bressol del mes d'abril 2022 

2022DECR000370  X2022000726 02/05/2022 DEC INFORME POLICIAL 26042022  

2022DECR000371  X2022001011 03/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 29042022  

2022DECR000372  X2022000264 03/05/2022 DECRET SOBRE RESOLUCIO EXPEDIENT SANCIONADOR 

2022DECR000373  X2022000977 03/05/2022 Retorn f iança compostador 

2022DECR000374  X2022001026 03/05/2022 
Aprovar un contracte menor de subministraments de la regidoria de 
serveis 

2022DECR000375  X2022001030 03/05/2022 
DEC APROV CONTRACTE MENOR OBRES AREA ESPORTS 
03052022  

2022DECR000376  X2022001038 03/05/2022 Decret inici ordre execució neteja parcel·la 

2022DECR000377  X2022000664 03/05/2022 
Autoritzar la llicència d'ocupació de via pública temporal de les atraccions 

de la Festa de l'Ajust 2022 

2022DECR000378  X2022000297 03/05/2022 Decret preus contradictòries obra claustre 

2022DECR000379  X2022000318 03/05/2022 
DEC AUT LLIC OVP TEMP ATRACCIONS FESTA AJUST 2022 

03052022  

2022DECR000380  X2022000538 03/05/2022 Llicència urbanística 

2022DECR000381  X2022000930 03/05/2022 DEC AUT LLIC OVP TEMP ATRACCIONS FESTA AJUST 2022 



 

03052022  

2022DECR000382  X2022000078 03/05/2022 
DEC AUT LLIC OVP TEMP ATRACCIONS FESTA AJUST 2022 
03052022  

2022DECR000383  X2022000079 03/05/2022 
DEC AUT LLIC OVP TEMP ATRACCIONS FESTA AJUST 2022 
03052022  

2022DECR000384  X2022000824 03/05/2022 
Autoritzar la llicència d'ocupació de via pública temporal de les atraccions 
de la Festa de l'Ajust 2022 

2022DECR000385  X2022001040 03/05/2022 
DEC BAIXA GUAL 158 GASERANS 1 I DEVOLUCIO RESTA 2022 

03052022  

2022DECR000386  X2021002540 03/05/2022 Aprovació quarta certif icació i última projecte façanes del Claustre 

2022DECR000387  X2022001041 04/05/2022 
Aprovar un contracte menor de subministrament de la regidoria de 

serveis 

2022DECR000388  X2022001022 04/05/2022 DEC ORDRE DEL DIA 04052022  

2022DECR000389  X2022001047 04/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 04052022  

2022DECR000390  X2022000419 04/05/2022 Atorgar llicència urbanística 
2022DECR000391  X2022000919 04/05/2022 DEC AUTORITZACIO PAS PROVA ESPORTIVA 20042022  

2022DECR000392  X2022000394 04/05/2022 Atorgar llicència urbanística 

2022DECR000393  X2022000941 04/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 22042022  

2022DECR000394  X2022000993 04/05/2022 
DEC ATORGAR LLIC US ESPECIAL ESPAI PUBLIC_CLAUSTRES 

28042022  
2022DECR000395  X2021002644 04/05/2022 Atorgar llicència urbanística 

2022DECR000396  X2022000736 04/05/2022 
No concessió de llicència d'ocupació de via pública temporal amb 

atraccions per la Festa de l'Ajust 2022 

2022DECR000397  X2022000528 04/05/2022 
Acceptar la renúncia presentada a la sol·licitud de llicència d'ocupació de 
via pública temporal amb atraccions per la Festa de l'Ajust 2022 

2022DECR000398  X2022001051 04/05/2022 
DEC BAIXA PADRO GUAL PLACA 366 I DEVOLUCIO PART PROPORC 
2022 04052022  

2022DECR000399  X2022000098 04/05/2022 
Acceptar la renúncia presentada a la sol·licitud de concessió de llicència 
d’ocupació de via pública temporal amb atraccions per la Festa de l’Ajust 
de 2022 

2022DECR000400  X2022001059 05/05/2022 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 05052022  

2022DECR000401  X2022001060 05/05/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000402  X2022000902 05/05/2022 Ordenació de pagament factures aprovades per la JGL020522 

2022DECR000403  X2022000890 05/05/2022 Pagament factures tècnics i varis 

2022DECR000404  X2022000678 05/05/2022 Pagament factures de f inals de març 

2022DECR000405  X2022001015 05/05/2022 Pagament factures mensuals 

2022DECR000406  X2022000481 05/05/2022 DEC MESA DE CONTRACTACIO 05052022  

2022DECR000407  X2022000654 05/05/2022 Atorgar llicència urbanística 

2022DECR000408  X2022001089 09/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 09052022  

2022DECR000409  X2022000990 09/05/2022 
Adaptació de la Jornada de Treball per Conciliar la Vida familiar i laboral 
(Personal Laboral) 

2022DECR000410  X2022001063 10/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 05052022  

2022DECR000411  X2022001101 10/05/2022 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 10052022  

2022DECR000412  X2022001104 10/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10052022  

2022DECR000413  X2022000342 10/05/2022 
Ampliació de la llicència concedida per ocupació de via pública temporal 
amb una xurreria 

2022DECR000414  X2022001106 10/05/2022 Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria d'esports 

2022DECR000415  X2022001048 10/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 05052022  

2022DECR000416  X2022001055 11/05/2022 
Aprovar un procediment de selecció de màxima urgència per a la 
constitució d'una borsa d'Agents interins de la Policia Local de Breda 

2022DECR000417  X2021001849 11/05/2022 DEC MODIF PLA D'US CENTRE CIVIC 11052022  

2022DECR000418  X2022001058 11/05/2022 DEC CANVI TITULAR AL GUAL 425 04052025  

2022DECR000419  X2022000461 11/05/2022 aprovació tercera multa ordre execució 

2022DECR000420  X2022001054 11/05/2022 DEC ORDRE DEL DIA 11052022  

2022DECR000421  X2021000229 11/05/2022 Sobre contractació de personal laboral interí 

2022DECR000422  X2022001112 11/05/2022 Denuncia d'infracció administrativa del bar 33 

2022DECR000423  X2022001084 11/05/2022 Infracció administrativa Bar 33 

2022DECR000424  X2022000834 12/05/2022 Atorgar llicència d'activitat d'ús turístic 

2022DECR000425  X2019001150 12/05/2022 Pagament d'uns desplaçaments 
2022DECR000426  X2022000995 12/05/2022 Aprovació d'una despesa 

2022DECR000427  X2022001015 12/05/2022 Pagament de factures 

2022DECR000428  X2022000674 12/05/2022 

Aprovar provisionalment el llistat de persones admeses i excloses al 

procés selectiu de Brigada Jove i convocar el sorteig d'adjudicació de 
places 

2022DECR000429  X2022001131 13/05/2022 Contractació PSG auxiliar administratiu per cobrir vacances CLC 

2022DECR000430  X2022001133 13/05/2022 DEC ALTA PLACA GUAL 463 PERE MASCARO 10A 13052022  

2022DECR000431  X2022001135 16/05/2022 Autorització ús arma Piexon SCN 

2022DECR000432  X2022000979 16/05/2022 DEC NOVA_LIQUIDACIO_TAXA_OVP_XURRERIA 16052022  

2022DECR000433  X2022001110 16/05/2022 DEC ALTA PADRO HABITANTS 16052022  
2022DECR000434  X2021000452 17/05/2022 Nomenament funcionari de carrera agent de la Policia Local 

2022DECR000435  X2021000452 17/05/2022 Resolució període de pràctiques agent de la Policia Local IAB 

2022DECR000436  X2021000452 17/05/2022 Resolució període de pràctiques agent de la Policia Local CAA 

2022DECR000437  X2021000452 18/05/2022 Resolució període de pràctiques agent de la Policia Local IMR 

2022DECR000438  X2022001097 18/05/2022 
Reclamació de danys a béns municipals coberts per pòlissa 
d’assegurança multi risc industrial. 

2022DECR000439  X2022001144 18/05/2022 DEC ORDRE DEL DIA 18052022  

2022DECR000440  X2022001165 18/05/2022 DEC INFORME POLICIAL 18052022  

2022DECR000441  X2022000914 18/05/2022 Aprovació de les factures fase “O” 



 

2022DECR000442  X2022001108 18/05/2022 DEC ORDRE DEL DIA 18052022  

2022DECR000443  X2022000914 18/05/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000444  X2022001146 18/05/2022 
Aprovació d'una factura obres UA16 i derivació de responsabilitat al 
contractista 

2022DECR000445  X2022000787 19/05/2022 Pagament factures mes d'abril 

2022DECR000446  X2022001100 19/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10052022  

2022DECR000447  X2022001175 19/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 19052022  

2022DECR000448  X2022001177 19/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 19052022  

2022DECR000449  X2022001179 19/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 19052022  

2022DECR000450  X2022000306 19/05/2022 
Aprovar canvi de dia i establir hora i lloc de l'escrutini de vots emesos en 
el marc del procés participatiu de pressupostos participatius 2022 

2022DECR000451  X2022001181 19/05/2022 Pagament petita despesa de cultura 

2022DECR000452  X2022001190 20/05/2022 Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea d'Esports  

2022DECR000453  X2022001005 20/05/2022 Aprovació dietes i desplaçaments treballadors 

2022DECR000454  X2022001197 23/05/2022 Tramesa certif icat urbanístic 
2022DECR000455  X2019000847 23/05/2022 Retorn garantia concessió piscines 2019-2021 

2022DECR000456  X2022000869 23/05/2022 Llicència urbanística 

2022DECR000457  X2022001173 23/05/2022 Autoritzar devolució ingrés indegut dinar Homenatge Vellesa 

2022DECR000458  X2022001198 23/05/2022 DEC INFORME POLICIAL 23052022  

2022DECR000459  X2022001201 23/05/2022 
DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 
23052022  

2022DECR000460  X2022001204 23/05/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000461  X2022001203 23/05/2022 Convalidar signatura alcaldia 

2022DECR000462  X2022001213 24/05/2022 
Aprovar una sol·licitud de subvenció per a la implantació de sistemes de 

control efectiu dels cabals subministrats en alta 
2022DECR000463  X2022001218 24/05/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 24052022  

2022DECR000464  X2022001088 25/05/2022 
DEC CANVI TITULAR NINXOL 99A PER CESSIO AJUNTAMENT I 

TRASLLAT RESTES A 75C 17052022  

2022DECR000465  X2022001034 25/05/2022 Atorgar llicència activitat 
2022DECR000466  X2022001121 25/05/2022 Baixa activitat 

2022DECR000467  X2022001207 25/05/2022 Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Gent Gran 

2022DECR000468  X2022001188 25/05/2022 Aprovar el contracte menor de serveis de l'àrea de Gent Gran 

2022DECR000469  X2022001192 25/05/2022 DEC ORDRE DEL DIA 25052022  

2022DECR000470  X2022001107 25/05/2022 DEC ORDRE DEL DIA 25052022  

2022DECR000471  X2022001005 25/05/2022 Aprovar nòmines treballadors mes de maig 

2022DECR000472  X2022001189 25/05/2022 Aprovar un contracte menor de subministrament de l'àrea de Gent Gran 

2022DECR000473  X2022000562 26/05/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000474  X2022001215 26/05/2022 DEC CANVI PER ENTRADES PISCINA 26052022  

2022DECR000475  X2022001015 26/05/2022 Pagament factures diverses 

2022DECR000477  X2022001138 27/05/2022 
DEC LIQUIDACIO TAXA OVP ATRACCIONS FESTA AJUST 2022 
27052022  

2022DECR000478  X2022001164 27/05/2022 Aprovar factures Endesa mes d'abril 

2022DECR000479  X2022000832 27/05/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

 
Intervencions 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, pregunta en què consisteix el servei de 
comptabilitat energètica que presta el Consell Comarcal.  
 

L’Alcalde respon que el  Consell fa un seguiment dels consums dels quadres elèctrics, disposa d’un 
historials dels CUPS i fa un servei d’assessorament, aconsellant pujar o baixar les potencies.  
Anualment fa un informe de millora de les instal·lacions. Conclou que el servei no té cap cost per part 

de l’Ajuntament perquè s’assumeix per part del Pacte d’Alcaldes. 
 
El Sr. Reche pregunta per la subvenció i el conveni signat amb la Federació Catalana de Fútbol per la 

utilització del camp de futbol.   
 
La regidora Sra. Prat respon que l’Ajuntament ha demanat una subvenció a través de la Federació, 

per l’obra de la marquesina, i per poder rebre la subvenció cal la signatura d’un conveni d’usos relatiu 
al camp d’esports municipal entre l’Ajuntament i la Federació Catalana de Futbol. Conclou dient que 
s’ha signat el compromís del conveni però encara no tenim la confirmació de l’atorgament de la 

subvenció ni la quantia.  
 
El Sr. Reche manifesta que una de les resolucions parla que s’han produït danys per robatori i 

vandalisme a la deixalleria per valor de quatre mil euros.  Pregunta si es preveu recuperar aquests 
diners. 
 

L’Alcalde respon que l’Ajuntament va presentar denuncia del cas i ens hem personat a la causa per 
reclamar els danys, però a la pràctica és cert que serà molt complicat recuperar-ho.  Conclou dient 
que s’havia de denunciar perquè sinó queda impune.  

 
El Ple es dona per assabentat 
 



 

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

ordinària 
 
4.1.- Ratificar decret 2022DECR000278 - Desestimar al·legacions i sol·licitar dictament 

resolució contracte UA16 
 
L’Alcalde sotmet a ratificació del Ple, el següent Decret d’Alcaldia:  

 
Decret d’Alcaldia  
Expedient: X2022000138 

 
Antecedents de fet  
 

El Ple de l’Ajuntament de Breda reunit el passat 31 de gener de 2022 va declarar la caducitat i l’arxiu 
de les actuacions de l’expedient de resolució del contracte de les obres del desglossat de la fase 2 del 
projecte d’urbanització de la UA16: sector industrial sud, Breda (expedient X2021000011) i 

simultàniament va aprovar iniciar l’obertura d’un nou procediment per resoldre el contracte d’obres 
formalitzat amb TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A (en endavant TECYRSA) 
 

Ambdós expedients de resolució del contracte d’obres, adjudicat el 27 de novembre de 2017 a 
TECYRSA, tenen per causa imputable al contractista les següents:  
 

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

 

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

 

El primer expedient avui caducat (X2021000011) es va tramitar en les seves fases prèvies d’incoació, 
d’audiència i oposició del contractista fins arribar a la petició de Dictamen preceptiu de la Comissió 
Jurídica Assessora.  

 
Fou la pròpia Directora General d’Administració Local, mitjançant comunicació de data 13.12.2021, 
que va advertir de la possible caducitat de l’expedient, en els termes següents:  

 
“- Cal advertir la possible caducitat de l’expedient, atès que, de conformitat amb l’article 212.8 LCSP, 
els expedients de resolució contractual hauran d’ésser instruïts i resolts en el termini màxim de vuit 

mesos; si bé cal fer constar que la Sentència del TC 68/2021, de 18 de març, declara que l’esmentat 
apartat vuitè no és conforme amb l’ordre constitucional de competències, en els termes del fonament 
jurídic 7 C) c) de la referida sentència. En aquest sentit, cal destacar els Dictàmens 367/2021 i 

368/2021 de la Comissió Jurídica, ambdós de data 26 de novembre de 2021, els quals han 
determinat la caducitat dels procediments iniciats d’ofici pel transcurs del  termini de tres mesos, amb 
la motivació que es conté en els dictàmens assenyalats.” 

 
A la vista d’aquesta advertència de caducitat, i previ informe del secretari-interventor, l’Ajuntament va 
declarar la caducitat de l’expedient per haver transcorregut el termini màxim per resoldre, i va tornar 

obrir un nou procediment conservant i incorporant al present els actes i tràmits el contingut dels quals 
s’hagués mantingut igual de no haver-se produït la caducitat. 
 

Els acords plenaris de data 31 de gener de 2022 estableixen que els fets, les fonamentacions 
jurídiques i les causes de resolució són les que consten en els acords, informes i documents que 
conformen l’expedient número X2021000011, que es conserven i s’incorporen en la seva totalitat al 

nou expedient, sense perjudici que en el marc del nou procediment es realitzin de nou els tràmits 
d’audiència als interessats, informes proposta de resolució i petició de dictamen a la Comissió 
Jurídica Assessora.  

 
Així doncs, el nou procediment conserva tots els actes, informes, motivacions i causes que varen 
motivar l’obertura de l’expedient de resolució del contracte d’obres, i que bàsicament es recullen en 

els antecedents que es transcrivien a l’acord plenari de data 1 de febrer de 2021.  
 
El punt Tercer de l’acord plenari proposa la confiscació de la totalitat de la garantia definitiva 

dipositada a favor de l’Ajuntament de Breda, que es correspon a 77.460,61 euros avalats mitjançant 
un certificat d’assegurança de caució número 4.182.435 de ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA  



 

SEGUROS Y REASEGUROS, com a conseqüència de l’incompliment contractual per demora en el 
compliment dels terminis per a l’execució del contracte.  

 
Aquesta garantia és exigible a primer requeriment per part de l’Administració, això significa que 
l’avalador ha de transferir la quantitat a favor de la hisenda municipal, sense perjudici que 

posteriorment interposi els recursos administratius o jurisdiccionals que cregui oportú en defensa dels 
seus drets o repeteixi el seu dret sobre l’avalat.  
 

No obstant això, la transferència de l’import de la garantia es requerirà una vegada l’expedient de 
resolució del contracte hagi estat aprovat amb caràcter definitiu mitjançant acord o resolució definitiva 
que posi fi a la via administrativa.  

 
Una vegada esdevingui definitiva, l’Ajuntament requerirà a ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA 
SEGUROS Y REASEGUROS per tal que transfereixi, en el termini de 15 dies, la quantia de 

77.460,61 euro al compte bancari que indiqui l’Ajuntament. 
 
En el punt Quatre dels acords s’advertia que la resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, 

medició i liquidació de les obres realitzades segons l’ establert al projecte, fixant els saldos pertinents 
a favor o en contra del contractista. Del resultat d’ aquest acte es coneixeran quines son les obres 
pendents després de la resolució i, una vegada coneguda aquesta dada, el redactor del projecte o un 

tècnic qualificat haurà de redactar la corresponent separata del projecte, on quedin concretades, 
definides i valorades les unitats d’ obres pendents d’ execució. 
 

No obstant el contractista haurà d’ indemnitzar a l’Ajuntament de Breda pels danys i perjudicis 
ocasionats, i entre aquests danys es comptabilitzaran les despeses que siguin necessàries per 
executar totes les obres i actuacions d’urbanització pendents, que hagin de ser contractades a 

tercers.  
 
La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, sense perjudici de la 

subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix a l’ import que excedeixi de la 
garantia confiscada. Aquesta garantia es retindrà a favor de l’Ajuntament  fins a la liquidació del 
contracte que es realitzarà passats cinc anys a comptar de la recepció definitiva de la urbanització.  

 
Aquests nous acords han estat fets públics en el BOP de Girona número 26 de data 8 de febrer de 
2022 i simultàniament s’ha atorgat un nou tràmit d’audiènc ia de 15 dies hàbils a comptar des de 

l’endemà de la notificació o publicació dels presents acords a favor de les següents persones:  
 
a) TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. 

b) PABLO UREÑA GUTIÉRREZ, en qualitat d’administrador concursal de TECYRSA. 
c) ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA, en qualitat d’avalador/assegurador de TECYRSA. 
d) PRODOP, en qualitat de director facultatiu de les obres.  

 
Durant el termini d’audiència pública s’ha presentat en data 24 de febrer de 2022, una única al·legació 
per part de de l’administrador concursal, Sr. PABLO UREÑA GUTIÉRREZ, en representació de 

l’empresa TECYRSA. En virtut d’aquest escrit d’al·legacions, l’empresa s’oposa a la resolució del 
contracte i formula novament una reconversió de reclamació de deute al seu favor, en els mateixos 
termes que havia efectuat en el marc del primer expedient.  

 
A l’expedient no consta que ni PRODOP ni ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA hagin presentat 
cap escrit d’al·legacions.  

 
De l’anàlisi de les al·legacions presentades per l’administrador concursal, que actua en substitució 
dels administradors de la concursada, es desprèn que TECYRSA manté les al·legacions plantejades 

en el seu dia en el recurs de reposició presentat el dia 16 de març de 2021, que síntesi són les 
següents: 
 

Primera.- Al·lega que la causa de la resolució del contracte no és per la demora respecte el termini ni 
per la situació del concurs voluntari de creditors, sinó per evitar haver de pagar les unitats d’obra 
executades per TECYRSA i no contemplades en el projecte, que són valorades per TECYRSA en 

61.237,75 euros. A més de beneficiar-se de la confiscació de la garantia del contracte, quan aquest 
segons la recurrent, va acabar l’obra fa més de tres anys, concretament des del 28 de gener de 2019, 
data en la que el cap d’obra va sol·licitar la recepció de la mateixa.  

 
Segona.- Al·lega que determinats antecedents de la proposta de resolució no varen ser comunicats  
en el seu moment a TECYRSA i que altres antecedents ocorreguts durant l’execució de les obres no 



 

es recullen a l’acord plenari. Aquests antecedents bàsicament es refereixen a les unitats d’obra 
executades no incloses en el projecte adjudicat, que són valorades en 123.782,17 euros (+15,98%) i 

unitats d’obra deixades de realitzar per un import de 62.544,42 euros (-8,07%), pel que el total de la 
modificació del contracte adjudicat suposa un 24,05%.  
 

Tercera.- Al·lega que la verdadera causa de resolució del contracte és imputable a l’Ajuntament, atès 
que estem davant un supòsit d’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, 
quan no sigui possible modificar el contracte conforme el que disposa el Títol V del Llibre I (article 

223.g) del RDL 3/2011). Al·lega que la direcció de les obres va refusar iniciar els procediments 
establerts per la modificació del contracte conforme el que preveu l’article 107.1 del RDL 3/2011. 
 

Quarta.- Al·lega que l’Ajuntament ha aprofitat la declaració de concurs de creditors per acordar la 
resolució del contracte de forma fraudulenta i sense determinar els efectes de la resolució “ope legis”, 
en els termes que preveu l’article 210 del RDL 3/2011. Segons la recurrent els efectes serien 

reconèixer el pagament de 61.237,75 euros i el retorn de la garantia definitiva atès que la situació de 
concurs no ha estat qualificat com culpable.  
 

Quinta.- Al·lega que l’acord de resolució del contracte no indica els motius pels quals s’acorda la 
confiscació de la garantia, provocant indefensió. A més, demana que l’Ajuntament indiqui i provi els 
danys i perjudicis ocasionats.  

 
A la vista dels antecedents i de conformitat amb els informes jurídics que obren a l’expedient que 
posen de manifest els incompliments contractuals així com l’aplicació de les causes de resolució del 

contracte que són imputables exclusivament a TECYRSA, resulta procedent continuar la seva 
tramitació en els termes indicats per l’acord plenari de data 31 de gener de 2022.  
 

Legislació aplicable  
 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre (TRLCSP). 
 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 

pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en 
vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 
 

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 

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

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 
 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53.d del Decret Legislatiu 

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

Resolc,  
 
Primer.- Desestimar les al·legacions del recurs de reposició presentat en data 17 de març de 2021 

per TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A., de conformitat amb les fonamentacions 
jurídiques i els termes transcrits a l’informe de secretaria-intervenció emès en data 1 d’abril de 2022. 
 

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

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

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

 



 

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

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

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

Primer.- Aprovar la resolució del contracte d’ obres, adjudicat el 27 de novembre de 2017 a TECYR 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A, per l’execució del desglossat de la fase 2 del projecte 
d’ urbanització UA16: sector industrial sud, Breda, per causa imputable al contractista; concretament 

per concorre les següents: 
 

a) Per haver incorregut l’ empresa en demora respecte del compliment dels terminis per l’ 

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

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

els termes de l’ article b) del RDL 3/2011. 
 
Segon.- Confiscar la totalitat de la garantia definitiva dipositada a favor de l’Ajuntament de Breda, que 

es correspon a 77.460,61 euros avalats mitjançant un certificat d’assegurança de caució número 
4.182.435 de ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A-
28008795. 

 
Tercer.- Requerir a ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y REASEGUROS que 
transfereixi la quantia de 77.460,61 euro al compte bancari indicat per l’Ajuntament de Breda com a 

conseqüència dels incompliments contractuals determinats en el punt primer a) dels presents acords 
per part de TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. 
 

Quart.- Tramitar de forma separada l’expedient d’aprovació de l’avantprojecte o memòria valorada per 
a l’execució de l’obra civil per a l’execució de les obres pendents de finalització de la urbanització de 
la UA16 Sector Industrial Sud de Breda (expedient X202200778), que estan inicialment valorades en 

23.234,01 euros (IVA inclòs).  
 
La tramitació d’aquesta memòria i l’execució finals de les obres determinarà l’import final dels danys i 

perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia 
constituïda, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es 
refereix a l’ import que excedeixi de la garantia confiscada.  

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

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

 
Quart.- Convalidar els presents acords pel Ple municipal.  
 

Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats (PRODOP, ATRADIUS CREDITO Y CAUCION 
SA i TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES S.A) amb indicació dels recursos pertinents. 
 

Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant els antecedents de la resolució.  
 

El Sr. Juan Antonio Marín, portaveu del grup PSC-CP pregunta si l’empresa avalista es pot oposar a 
pagar l’aval.   
 

El secretari respon que no s’hi pot oposar, d’acord amb la llei de contractes ha de pagar al primer 
requeriment de l’Administració.  
 

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, José Fernando 

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



 

5.0.- Donar compte de la informació del primer trimestre de l'execució del Pressupost al 
MINHAFP 

 
Antecedents 
 

De conformitat amb l'establert en l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i el previst al Reial Decret 

635/2014, de 25 de juliol, referent al càlcul del Període Mitjà de Pagament de les Entitats Locals , s’ha 
de comunicar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (d'ara endavant MINHAFP), abans de l'últim dia 
del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any.  

 
De conformitat amb l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2105/2012, els tres primers trimestres de cada any, 
les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants QUEDEN EXCLOSES del 

compliment de l'obligació de SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L'EXECUCIÓ 
DELS SEUS PRESSUPOSTOS. Així, les Entitats Locals de població no superior a 5.000 habitants 
SOLAMENT hauran de remetre les actualitzacions del seu Pla de Tresoreria i detall de les operacions 

de deute viu. 
 
Vist l’informe del Secretari Interventor. 

 
Legislació aplicable 
 

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

Sostenibilitat Financera. 
El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per fer front al COVID-19. 

Es dona compte al Ple  
 
Primer. Informació corresponent al primer trimestre de l’exercici 2022:  

 

 Calendari i Pressupost de Tresoreria, amb indicació de l'execució de Tresoreria del primer 
trimestre de l'any i del desglossament dels pagaments pressupostats de l'exercici corrent i 

tancats entre que estan inclosos en els càlculs del període mitjà de pagament a proveïdors i 
els que no ho estan: 

 

 

No 

inclui
dos 

en 

los 

Inclui
dos 

en 

los 

 

Recau

dacion 

reales 
y  

estima

dos 

No 

inclu
idos 

en 

los 

Inclui
dos 

en 

los 

Pagos 

reales 

y  
estim

ados 

  
Prev ision 

Recaudación/Pagos en 

cada mes (3) 

Prev isio

n 

Recaud.

/Pagos 
en el 

trimestre 

(4) 

Prev isio

n 

Recaud.

/Pagos 
RESTO 

ejercicio 
(5) 

 

    

Corrien

te     

Cerra

dos Total (1) Abril Maig Juny      

Fondos líquidos al inicio del 

periodo (1)       

1.621.8

02,00 

1.143.7

32,75 

1.196.3

32,75 

1.372.6

82,75 

1.143.73

2,75 

1.315.73

2,75 

 
                        

Cobros presupuestarios     

320.74

7,07     

76.11

0,79 

396.85

7,86 

395.40

0,00 

515.40

0,00 

395.40

0,00 

1.306.20

0,00 

2.416.44

2,14 

1. Impuestos directos      

25.436,

95     

34.24

8,06 

59.685,

01 

180.00

0,00 

180.00

0,00 

180.00

0,00 

540.000,

00 

1.105.31

4,99 

2. Impuestos indirectos      

11.661,

67     

1.927,

43 

13.589,

10 

6.000,0

0 

6.000,0

0 

6.000,0

0 

18.000,0

0 

35.410,9

0 

3. Tasas y  otros ingresos      

37.835,

42     

30.37

4,61 

68.210,

03 

64.500,

00 

64.500,

00 

64.500,

00 

193.500,

00 

390.289,

97 

4. Transf erencias corrientes      
228.02

4,42     
1.909,

48 
229.93

3,90 
95.000,

00 
95.000,

00 
95.000,

00 
285.000,

00 
585.066,

10 

5. Ingresos patrimoniales      
17.788,

61     
7.651,

21 
25.439,

82 
19.300,

00 
19.300,

00 
19.300,

00 
57.900,0

0 
116.660,

18 

6. Enajenación de inv ersiones 

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

7. Transf erencias de capital      0,00     0,00 0,00 

30.600,

00 

30.600,

00 

30.600,

00 

91.800,0

0 

183.700,

00 

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

9. Pasiv os f inancieros      0,00     0,00 0,00   
120.00

0,00   
120.000,

00   

Cobros no presupuestarios     

158.93

7,91       

158.93

7,91       0,00   

Cobros realizados pendientes 

de aplicación def initiv a     

12.652,

21       

12.652,

21       0,00   

   

                    

Pagos Presupuestarios 

359.4

73,34 

262.0

90,77 

621.56

4,11 

72.14

1,62 

183.1

50,49 

255.2

92,11 

876.85

6,22 

342.80

0,00 

339.05

0,00 

452.35

0,00 

1.134.20

0,00 

2.210.44

3,78 



 

1. Gastos de personal  

295.5

06,43   

295.50

6,43 

419,7

4   

419,7

4 

295.92

6,17 

95.800,

00 

95.800,

00 

191.60

0,00 

383.200,

00 

670.873,

83 

2. Gastos en bienes 

corrientes y  serv icios  

11.78

2,35 

250.0

34,41 

261.81

6,76 

64.81

4,66 

117.7

49,68 

182.5

64,34 

444.38

1,10 

167.00

0,00 

167.00

0,00 

167.00

0,00 

501.000,

00 

1.004.61

8,90 

3. Gastos f inancieros  

720,3

8   720,38     0,00 720,38 300,00 300,00 300,00 900,00 1.879,62 

4. Transf erencias corrientes  

21.46

4,18   

21.464,

18 

3.407

,22   

3.407,

22 

24.871,

40 

8.000,0

0 

8.000,0

0 

8.000,0

0 

24.000,0

0 

48.128,6

0 

5. Fondo de contingencia y  

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

10.000,

00 

10.000,0

0 

10.000,0

0 

6. Inv ersiones reales    

12.05

6,36 

12.056,

36 

3.500

,00 

65.40

0,81 

68.90

0,81 

80.957,

17 

61.700,

00 

61.700,

00 

61.700,

00 

185.100,

00 

370.942,

83 

7. Transf erencias de capital      0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

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

9. Pasiv os f inancieros  

30.00

0,00   

30.000,

00     0,00 

30.000,

00 

10.000,

00 

6.250,0

0 

13.750,

00 

30.000,0

0 

104.000,

00 

Pagos no presupuestarios     

169.66

1,01       

169.66

1,01       0,00   

Pagos realizados pendientes 

de aplicación def initiv a     0,00       0,00       0,00   

 
                        

Fondos líquidos al final del 

periodo             

1.143.7

32,75 

1.196.3

32,75 

1.372.6

82,75 

1.315.7

32,75 

1.315.73

2,75 

1.521.73

1,11 

 

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

 

  Deute a 31/03/2022 ABR MAI JUN 

Operacions entitats de crèdit 880.000,00 10.000,00 6.250,00 16.750,00 

Operacions tercers pagaments ajornats 31.836,72 1.061,22 1.061,22 1.061,22 

Total 911.836,72 11.061,22 7.311,22 17.811,22 

 

 Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys: 
 

  
AMORTZ. 

2023 

AMORTZ. 

2024 

AMORTZ. 

2025 

AMORTZ. 

2026 

AMORTZ. 

2027 

AMORTZ. 

2028 

AMORTZ. 

2029 

AMORTZ. 

2030 

AMORTZ. 

2031 

AMORTZ. 

2032 

Operacions 

entitats de 
crèdit 

132.000,00 132.000,00 132.000,00 119.500,00 107.000,00 94.500,00 82.000,00 67.000,00 32.000,00  

Operacions 
tercers 

pagaments 

ajornats 

12.734,66 8.489,82                 

Total 144.734,66 140.489,82 132.000,00 119.500,00 107.000,00 94.500,00 82.000,00 67.000,00 32.000,00  

 

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

 

Operacions amb entitats de crèdit 880.000,00 

Operacions amb tercers, pagaments ajornats 31.836,72 

Total deute al final del periode 911.836,72 

 
Intervencions 
L’Alcalde dona la informació.   

 
El Ple es dona per assabentat 
 

6.0.- Adjudicar contracte de préstec a llarg termini pel finançament de part de les inversions 
del 2022 
 

Antecedents  
 
Per resolució d’Alcaldia número 2022DECR000208 de 14 de març, es va iniciar l’expedient per la 

concertació d’un préstec a llarg termini de 120.000 euros, pel finançament de part de les inversions a 
realitzar el 2022. Es va acordar, mitjançant procediment de consulta i invitació d’oferiment de 
propostes a un mínim de cinc entitats bancàries.  

 
En data 10 de març de 2022 Intervenció va emetre un informe sobre les condicions que ha tenir 
l’operació, en aplicació del principi de prudència financera i les condicions preferents que han de regir 

l’adjudicació del contracte de préstec.  
 
Consta a l’expedient els informes preceptius de control intern de Secretaria Intervenc ió sobre el 

control permanent de data 14 de març de 2022.  
 



 

En data 1 d’abril de 2022 s’emet l’informe de valoració de les ofertes presentades, per part del 
Secretari Interventor. 

 
Legislació aplicable 
 

Els articles 2.1.f), 48.bis i 48 a 55 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 

Els articles 21.1.f), 22.2.m), 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local.  
 

Els articles 11 a 17 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.  
 

Els articles 25 i següents del desenvolupament de la Llei 8/2001, d'Estabilitat Pressupostària, en la 
seva aplicació a les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.  
 

La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i Política Financera, per la 
qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats 
de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
L'article 26, 158 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
Per tot allò exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Adjudicar la concertació de l’operació de préstec pel finançament de part de les inversions 
del 2022, prevista en el pressupost d’aquest Ajuntament, a CAIXABANK S.A, segons les següents 

condicions: 
 

IMPORT OPERACIÓ DE PRÉSTEC 120.000 Euros 

TERMINI DE L'OPERACIÓ en anys+anys carència  10 

Període de liquidació d'interessos i amortització 
constant [mensual/trimestral/semestral/anual]  Trimestral 

Tipus d'Interès VARIABLE, amb revisió trimestral i referenciat a Euríbor 3M+0,36%  

Comissions de No Disponibilitat [màxim 0,1% 

anual]Interessos de demora] Diferencial màx. Sobre Eur 0 

 Interessos de demora  [Interès de l'operació + 2% 
anual màxim] 

Interès de l'operació + 2% anual màxim  

INTERVENCIÓ DE L'OPERACIÓ - Pel Secretari Interventor de l’Ajuntament . Fedatari Públic 
Municipal 

 

Comissió d’obertura  Exempt. 

Comissió per amortització o cancel·lació anticipada  Exempt. 

 
Segon.- Notificar l’acord a CAIXABANK, adjudicatari de la operació de préstec a llarg termini, i citar-lo 
per a la seva formalització abans de deu dies a comptar des de la data d’adjudicació de l’operació.  

 
Tercer.- Notificar l'adjudicació a les Entitats financeres que van presentar ofertes i van resultar excloses. 
 

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

L’Alcalde presenta la proposta, explicant els antecedents i les ofertes rebudes.  
 
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, José Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 2 vots en contra (Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín 

Acuña) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
 

 



 

7.0.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 6/2022 de crèdit extraordinari 
 

Antecedents 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 23 de maig de 2022, ha 

ordenat la incoació de l’expedient 6/2022 de crèdit extraordinari, atès que determinades despeses no 
poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les. 
 

Des de la regidoria d'Hisenda es proposa una modificació de crèdit finançada a través de crèdit 
extraordinari de 370.000 euros, provinents del Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses 
Generals. Aquesta modificació de crèdit anirà destinada a una partida nova de capítol VI "Inversions 

Reals" destinada a l'asfaltat de carrers.  
 
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 de modificació de crèdit núm. 6/2022 mitjançant crèdit 
extraordinari del pressupost de despeses, amb el següent detall: 
 

Altes en aplicacions de Despeses 

   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació Crèdit inicial Modif. 
Total 

consolidat Pro. Eco. 

1532 61901 ASFALTAT DE CARRERS 0,00 370.000,00 370.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 370.000,00   

      Finançament: 
    

Altes en aplicacions d'Ingressos 
  

A incorporar a 
l'exercici 

Denominació IMPORT 
  

2021 87000 ROMANENT PER DESPESES GENERALS 370.000,00 
  

  TOTAL FINANÇAMENT 370.000,00 
  

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

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

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

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

L’Alcalde presenta la proposta,  explicant que l’Ajuntament vol aprofitar la possibilitat d’utilitzar els 
romanents per poder fer un projecte ambiciós d’asfaltatge de carrers del municipi. Recorda que molts 
carrers tenen una necessitat històrica i ara ja urgent de ser asfaltats. En alguns carrers no s’hi ha fet 

cap actuació des dels anys 70 i necessiten una urgent millora.  Per això es proposa utilitzar 370.000 
euros del romanent que l’Ajuntament té disponible més el fons extraordinari que ha donat la Diputació 
per a l’any 2022 que també es destinarà al projecte d’asfaltar carrers.  El total del projecte, que en 

aquests moments s'està redactant,  serà d’uns 405.000 euros.  L’Alcalde conclou dient que el 2022 és 
el moment per fer-ho atès que estan suspeses les regles fiscals d’obligat compliment (la regla de la 
despesa i l’estabilitat pressupostaria).  Enguany els ajuntaments poden generar nivells de despesa 

pública per sobre d’aquestes regles, cosa que a partir de l’any 2023 segurament ja no es podrà fer.  



 

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta quins carrers s’asfaltaran i com s’han 

escollit.  
 
El regidor Sr. Josep Amargant respon que s ’ha demanat un informe a la Policia Local que varen fer un 

llistat i els tècnics municipals per la seva part també han fet un llistat de prioritats.  S’han valorat com 
a prioritaris els carrers i vies que tenen un major volum de pas de vehicles però avarca tan carrers del 
centre de la vila com dels barris, en general s’actuarà a tot el poble.   

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, manifesta que les inversions són necessàries 
però el fet que es facin a l’últim any de la legislatura sembla que sigui una jugada mestra de l’equip de 

govern.  
 
L’Alcalde respon que si no es va fer l’any 2021 era perquè, tal com ha explicat, no teníem la situació 

actual.  Ara és el moment malgrat que és possible que ens hàgim d’esperar a treure la licitació uns 
mesos atès que en aquests moments el preu de l’asfalt és molt elevat.  En principi sembla que són 
molts diners però no donarà per fer tots els carrers que voldríem.  

 
El Sr. Juan Antonio Marín, portaveu del grup PSC-CP manifesta que aquest és un projecte prou 
important per ser preguntat per exemple en els pressupostos participatius.  La participació ciutadana 

hauria de servir per decidir sobre aquest tipus d’inversió i no pas sobre projectes menors, de menys 
de 25.000 euros, que al final són despeses ordinàries que hauria d’assumir les regidories.    
 

L’Alcalde respon que aquesta crítica precisament aquest any no serveix atès que és l’any que 
l’Ajuntament ha posat més diners als pressupostos participatius i paradoxalment és l’any que hi ha 
hagut menys participació.  Això vol dir que posar més diners no significa necessàriament més 

participació.  
 
El regidor Sr. José Fernando Palau manifesta que una cosa són els pressupostos participatius i l ’altre 

seria una consulta ciutadana sobre què es fa amb els 500.000 euros del capítol d’inversions.  Però cal 
tenir en compte que l’asfaltat i manteniment de carrers forma part de les obligacions d’inversió de 
l’Ajuntament, que s’han de fer si o si, i en canvi els projectes que es presenten als pressupostos 

participatius són propostes que no necessàriament s’han de realitzar, i només es fan d’acord amb el 
resultat de les votacions.  
 

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, José Fernando 

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

 
8.0.- Aprovació modificació de crèdit Exp. 7/2022 mitjançant suplement de crèdit 
 

Antecedents 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 23 de maig de 2022, ha 

ordenat la incoació de l’expedient 7/2022 de suplement de crèdit, atès que determinades despeses no 
poden demorar-se fins a l’exercici següent i no ex isteix crèdit suficient per atendre-les. 
 

Des de la regidoria d'Hisenda es proposa fer una modificació de crèdit per suplementar la partida 
pressupostària contemplada en pressupost inicial 2022 "Rehabilitació de Cal Batlle", partida de capítol 
VI dotada inicialment en 120.000 euros, provinents d'una subvenció. Es preveu dotar la partida amb 

150.000 euros més provinents del Romanent Líquid de tresoreria per a Despeses  Generals.  
 
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 de modificació de crèdit núm. 7/2022 mitjançant suplement 
de crèdit del pressupost de despeses, amb el següent detall: 

 

Altes en aplicacions de Despeses 
   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

336 6320000 REHABILITACIO CAL BATLLE 120.000,00 150.000,00 270.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 150.000,00   

      Finançament: 
    

Altes en aplicacions d'Ingressos 
  

A incorporar a 
l'exercici 

Denominació IMPORT 
  

2021 87000 ROMANENT PER DESPESES GENERALS 150.000,00 
  

  TOTAL FINANÇAMENT 150.000,00 
  

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

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

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

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

Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant la proposta d’actuar i rehabilitar estructuralment la masia de 
Cal Batlle.  

 
El Sr. Juan Antonio Marín, portaveu del grup PSC-CP manifesta que hi vota en contra perquè només 
es fan pedaços a l’edifici perquè no caigui però no hi ha un projecte integral de rehabilitació ni tampoc 

se saben els usos als quals es destinarà.  
 
L’Alcalde respon que l’actuació de consolidació és necessària per evitar el perill de col·lapse que es 

pot produir en qualsevol moment, i sobretot, si passés un temporal podria ensorrar-ho tot.  Per tant cal 
una intervenció de forma urgent, i una vegada consolidat ja es plantejaran els usos de l’equipament. 
Però en aquests moments, les disponibilitats pressupostaries només arriben per fer la consolidació 

que plantegem.  
 
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, José Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 2 vots en contra (Aleix Reche Martí, Juan Antonio Marín 

Acuña) i 1 abstenció (Judit Cortada Esteve) 
 
 

9.0.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 8/2022 de transferència de crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica 
 

Antecedents 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 23 de maig de 2022, ha 

ordenat la incoació de l’expedient 8/2022 de transferènc ia de crèdit entre partides de diferent 
vinculació jurídica, atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i 
no existeix crèdit suficient per atendre-les. 

 
Des de la regidoria d'Hisenda es proposa fer una modificació de crèdit per transferir 7.000 euros entre 
partides contemplades inicialment dins del capítol VI del Pressupost 2022. Concretament la partida de 



 

"Pavimentació voltant centre cívic" es veu minorada en 7.000 euros, els quals van a parar a la partida 
destinada a "voreres".  

 
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 de modificació de crèdit núm. 8/2022 mitjançant transferència 

de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica del pressupost de despeses, amb el següent 
detall: 
 

Altes en aplicacions de Despeses 

   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

1532 61900 VORERES 33.000,00 7.000,00 40.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 7.000,00   

      Finançament: 
    

PARTIDA QUE ES PROPOSA DISMINUIR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

459 61900 PAVIMENTACIO VOLTANT CENTRE CIVIC 14.000,00 -7.000,00 7.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ -7.000,00   

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

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

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

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

Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que enguany no es farà la pavimentació del voltant del 
centre cívic i per tant, part d’aquests diners es poden destinar a realitzar voreres que requereixen de 

més pressupost.  
 
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, José Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) i 3 abstencions (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí, Juan 

Antonio Marín Acuña) 
 
 

 
 
 

 
10.0.- Aprovar un reconeixement extrajudical de crèdit de factures pendents d'aplicar de l'any 
2021 

 



 

Antecedents 
 

Vista la relació de factures d’exercicis d’anys anteriors, corresponents a serveis i subministraments 
prestats a aquest Ajuntament, per un import total de 2.162,79 euros. 
 

Vist l’informe de control interí emès per secretaria-intervenció, en el qual fa constar una objecció al 
procediment de reconeixement de les obligacions, que suspèn la seva tramitació.  
 

L’esmentat informe fa constar que estem davant despeses indegudament adquirides en exercicis 
anteriors (sense crèdit i/o sense procediment de contractació), i en aquest cas no es pot «reconèixer 
l'obligació» únicament mitjançant l'aixecament de l’objecció sinó que seguint l’Informe del Tribunal de 

comptes (TCu) sobre fiscalització dels expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats 
per les entitats locals en l'exercici 2018, de data 22 de desembre de 2020, ha de ser l’Ajuntament en 
Ple qui aprovi un Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (REC), per imputar la despesa a l'exercici 

corrent. 
 
Vist que totes les factures han estat conformades per les regidories responsables del seu 

reconeixement, procedeix que sigui el Ple qui aprovi el REC.  
 
Legislació aplicable 

Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes. 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març (en endavant, TRLRHL) 

Article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats 

del Sector Públic Local. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 

següents acords: 
 
Primer.- Resoldre la discrepància i aixecar el reparament formulat per la intervenció municipal, 

continuant amb la tramitació de l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial, expedient núm. 1/2022, per un import de 2.162,79 

euros, de crèdits detallats a continuació: 
 

N. 
d'entrada Data 

N. de 
document Data doc. 

Import 
total Tercer Nom Prog. Eco. 

F/2022/457 01/04/2022 1 2-11/2021 02/12/2021 489,00 G55244198 CONTAMINANDO SONRISAS 334 2260902 

F/2022/759 23/05/2022 20124662 31/08/2020 208,83 B17220419 
INST. I MANT. ARBÚCIES, S.L. 
( BRICO BREDA ) 171 21000 

F/2022/760 23/05/2022 20124766 31/10/2021 327,41 B17220419 

INST. I MANT. ARBÚCIES, S.L. 

( BRICO BREDA ) 171 21000 

F/2022/761 23/05/2022 20124765 30/09/2021 439,39 B17220419 
INST. I MANT. ARBÚCIES, S.L.  
( BRICO BREDA ) 171 21000 

F/2022/762 23/05/2022 20124722 30/04/2021 149,91 B17220419 
INST. I MANT. ARBÚCIES, S.L. 
( BRICO BREDA ) 171 21000 

F/2022/763 23/05/2022 320210408 30/11/2021 108,91 77907208K BAYES PUJOLRAS, JORDI 920 22105 

F/2022/764 23/05/2022 M00326/21 25/02/2021 439,34 46728014H SANZ LÓPEZ, JESÚS 920 22604 

        2.162,79         

 
Tercer.- Aplicar les despeses en el pressupost vigent amb càrrec a les aplicacions pressupostaries 
assenyalades en la relació anterior. 

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta i explica la proposta.  

 
Votacions: 
Aprovat per 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa 

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

 
11.0.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal número 8 que regula la 
taxa per a la expedició de documents administratius 

 



 

Antecedents  
 

L’Ajuntament de Breda disposa de l’Ordenança fiscal número 8 que regula la taxa per a la expedició 
de documents administratius. 
 

L’Alcaldia proposa modificar l’ordenança amb l’objecte d’actualitzar determinats conceptes i imports 
de la quota tributaria, així com incloure nous supòsits no contemplats a l’ordenança, c om són 
l’expedició de llicències d’ús privatiu d’una bústia de correu per habitatges/activitats ubicades fora del 

nucli urbà, i els carnets/permisos d’armes.  
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria intervenció amb observacions.  

 
Legislació aplicable  
 

Els articles 15 a 19 i 20.4.a) 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.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8 que regula la taxa per a 

l’expedició de documents administratius, que queda redactada en el termes següents:  
 
O.F. NÚM. 8 

Taxa per expedició de documents administratius  
 
Article 1 - Fonament i naturalesa  

L’Ajuntament de Breda estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la utilització 
de documentació municipal de conformitat amb l’habilitació legal que s’estableix als articles 20.4.a) 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, i de conformitat amb el procediment que disposen els articles del 
15 al 19 d’aquest text legal. 
 

Article 2 - Fet imposable  
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de 

la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d’expedients de 

què entengui l’administració o les autoritats municipals.  
2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instànc ia de part qualsevol documentació 

administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no 

hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat.  
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals no 

estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els 

expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions 
municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització 
d’activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l’aprofitament especial de 

béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que 
aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.  

 

Article 3 - Subjectes passius  
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 

refereix l’article 33 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en l’interès de les 

quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.  
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 

natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als 

efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.  
 

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.  



 

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 - Beneficis fiscals  

1. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.  

 
Article 6 - Quota tributària  

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la 

naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes 
següents: 

  € 

Epígraf 1. Censos de població d’habitants    

1. Certificacions d’empadronament en el cens de població:    

- De padrons amb registre de llibres amb paper.  6,00 

- De padrons amb registre electrònic/digitalitzat.  3,00 

2. Certificats de convivència i residència 3,00 

  

Epígraf 2. Certificacions  

1. Certificació de documents o acords que consten dins d’expedients municipals  6,00 

  

Epígraf 3. Copia o consulta documentació municipal  

1. Per còpia de documents inclosos en expedients electrònics, per cada 50 fulls o fracció 13,00 

2. Per còpia de documents inclosos en expedients en paper, per cada 50 fulls o fracció 20,00 

3. Per consulta de documents inclosos en expedients. 4,00 

4. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli 0,24 

  

Epígraf 4. Documents relatius a serveis d’urbanisme i activitats.   

1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis  90,00 

2. Per cada informe/certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics a instància de part:  

- si requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 60,00 

- si no requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 40,00 

3. Per cada informe/certificat d’aprofitament urbanístic, compatibilitat,  qualificació, legalitat que 
s’expedeixi sobre característiques de finques, terrenys o edificació a instància de part. 60,00 

4. Per cada certificat de no necessitat de parcel·lació o segregació 12,00 

5. Per cada certificat de número de parcel.la o carrer.  6,00 

6. Per cada certificat sobre existència d’expedients de disciplina urbanís tica 6,00  

7. Per tramitació d’expedient de canvi de nom d’un dret o llicència urbanística  6,00 

8. Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos,  d’obertura o similars 

de locals i activitats, per cada un 12,00 

  

Epígraf 5. Documents expedits pels serveis municipals.   

1. Per emissió, a instància de part, d’un informe/acta dels serveis de la Policia Municipal 12,00 

2. Informe sobre reagrupament familiar:  

- si requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 16,00 

- si no requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 10,00 

3. Per emissió d’un carnet/permís d’armes  5,00  

Epígraf 6. Atorgament i/o concessió d’altres llicències, permisos i realització d’activitats de 
competència local   

1. Expedició llicència i/o renovació del lloc de mercat o duplicat 25,00 

2. Expedició de la concessió de placa de gual 20,00 

3. Expedició d’una llicència d’ús privatiu d’una bústia de correu per habitatges/activitats 

ubicades fora del nucli urbà. 20,00 

4. Per tramitació del procediment de selecció de personal al servei de l’Ajuntament amb 
caràcter fix:  

- Subgrup A1 i A2 25,00 

- Subgrup C1, C2 i agrupacions professionals 20,00 

 

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o 
expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i 
la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.  



 

 
Article 7 - Acreditament  

1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.  

2. En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2, l’acreditament es produeix quan 

s’esdevinguin les circumstàncies que originin l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta 
s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l’interessat però que redundi en benefici seu.  

 

Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés  
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal 

adherit a l’escrit de sol·licitud o de tramitació del document o l’expedient. El segell pot ésser 

substituït per la impressió mecànica de la taxa.  
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal. 
3. Els escrits rebuts que no arribin degudament reintegrats, s’admetran provisionalment però no 

es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l’interessat 
perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l’advertiment que, 
passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud 

serà arxivada.  
 

Article 9 - Infraccions i sancions  

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 
ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança 
general.  

 
Disposició addicional  
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu 

de la promulgació de normes posteriors. 
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 

d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 

Disposició final  
Aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació de 30 de maig de 
2022, i entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord definitiu en el BOPG, i serà vigent fins a 

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

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

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

 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari, sense perjudici que es publiqui 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 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que es proposa establir dues taxes noves que no estaven 

contemplades; una és l’emissió dels carnets d’armes i l’altra és per la instal·lació d’una bústia de 
correus per habitatges dels disseminats que vulguin establir un punt de recollida de cartes en el 
centre cívic.   Finalment conclou dient que aprofitant la modificació s ’han eliminat conceptes que no 

s’aplicaven des de fa anys i s’han arrodonit imports de les taxes, en la majoria dels casos a la baixa.   
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta si les bústies no les hauria de posar el 

mateix servei de Correos, en comptes de l’Ajuntament.  
 
El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que en la majoria dels municipis aquest tipus de bústia les posa 

l’Ajuntament.  
 
 



 

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

 
12.0.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal número 15 que regula la 
taxa per la prestació del servei de l’escola bressol  

 
Antecedents  
 

L’Ajuntament de Breda disposa de l’Ordenança fiscal número 15 que regula la taxa per la prestació 
del servei de l’escola bressol.  
 

L’Alcaldia proposa actualitzar l’ordenança, ja que les entitats municipalistes i el Departament 
d'Educació, el 2 d’abril de 2022, signen un acord marc per finançar el cost que té per a les famílies 
l’escolarització d’Infants a les llars d’infants i a les escoles bressol de titularitat municipal.  

 
Amb aquest acord marc, s’inicia la gratuïtat per a les famílies de l’escolarització d’Infantil 2 (I2) de 
cara al proper curs escolar 2022-2023. En una segona fase, a partir del 2023, la cobertura es farà 

extensible a l’I1 i l’I0. 
 
Per a les famílies, l'escolarització dels infants de dos anys, serà gratuïta en l'horari habitual, però, no 

seran gratuïts el servei de menjador ni altres serveis complementaris, com el d'acollida. 
El cost de les escoles bressols municipals es divideix en tres vies de finançament , de 1.600 euros 
cadascuna a parts igual per a famílies, corporacions locals com a titulars, i Departament d'Educació. 

Amb la nova proposta, Educació finançarà 1.600 euros més per cada plaça assumint el què paguen 
les famílies, de tal manera que aquestes podran gaudir de la completa gratuïtat d’aquests 
ensenyaments. L’administració local, de la seva banda, mantindrà la seva part de corresponsabi litat 

en el finançament. 
 
Consta a l’expedient un informe de secretaria intervenció.  

 
Legislació aplicable  
 

Els articles 15 a 19 i 20.4.ñ) i 57 del Reial Decret Legis latiu 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.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 15 que regula la taxa per 

la prestació del servei de l’escola bressol, que queda redactada en el  termes següents:  
 
O.F. NÚM. 15 

Taxa per la prestació del servei de l’escola bressol  
 
Article 1 - Fonament i naturalesa  

L’Ajuntament de Breda estableix la taxa per la prestació del servei d’escola bressol de conformitat 
amb l’habilitació legal que s’estableix als articles 20.4.ñ) 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, i de conformitat 

amb el procediment que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal.  
 
Article 2 - Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenc ió, cura i vigilància 
dels nens, i altres complementaris, propis de les escoles bressol, quan aquests es realitzin pels 
serveis municipals.  

 
 
 



 

Article 3 - Subjectes passius  
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 

sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d’ensenyament i 
altres complementaris que es detallen a l’article 6 d’aquesta ordenança.  

2. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors a lumnes de l’escola 

bressol.  
 
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.  

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 - Beneficis fiscals 

Es preveuen com a beneficis fiscals les deduccions de tarifes contemplades en l’apartat 6.2 de 
l’article 6.  
 

Article 6 - Quota tributària  

1.La quota s’estableix segons els barems següents: 

Concepte € 

Matrícula 85,00 

Material 70,00 

Pagaments   

35,00 € el setembre, amb la primera quota   

35,00 € el gener, amb la quota del mes   

  
Escolaritat mensual   

A partir del curs 2022-2023 GRATUÏTA pels infants d'I2. 
No són gratuïtes: la matrícula, el material i les acollides.   

Horari matí 8:45 a 12:00 hores 125,00 

Horari matí i tarda 8:45 a 12:00 hores i de 15:00 a 16:45 hores 160,00 

  
 

  

Acollida matí 7:45 a 8:45 hores   

1 dia 6,00 

Fixa mensual 50,00 

Acollida migdia 12:00 a 13:00 hores   

1 dia 6,00 

Fixa mensual 25,00 

Acollida menjador 12:00 a 15:00 hores   

1 dia 10,00 

Fixa mensual 75,00 

Acollida especial menjador + tarda - 12:00 a 16:45 h   

1 dia 15,00 

  2. Bonificacions: 
 Família nombrosa o monoparental  50% 

Segon germà escolaritzat 50% 

Les reduccions no són acumulables. 

 
Article 7 - Acreditament i període impositiu  

1. El curs escolar és de 10 mesos, de setembre a juny. 

2. El mes de juliol, el centre romandrà obert, oferint a les famílies activitats extraescolars. La 
quota del mes de juliol es calcularà en proporció a les setmanes efectivament obertes, 
respecte als dies del mes. 

3. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa 
s’acredita quan es presenta la sol·lic itud del servei. 

4. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï 

la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.  
 

Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés 



 

1. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès de 
liquidació de la taxa, que es realitzarà mitjançant domiciliació bancària com a mitjà de 

pagament ordinari.  
2. El pagament de la matrícula s’efectuarà una vegada confirmada l’adjudicació de plaça a 

l’escola bressol municipal, dins el període indicat anualment. En cap cas es retornaran els 

imports de les matrícules 
3. El pagament de la matrícula suposa una reserva de plaça i obliga al subjecte pass iu al 

pagament de les quotes mensuals corresponents al servei pel que s’ha efectuat la matrícula. 

4. Tractant-se de la taxa per quota mensual d’escolaritat caldrà pagar-la durant els cinc primers 
dies de cada mes. El pagament de les tarifes establertes en l’article 6 es realitzarà per mesos 
vençuts. 

5. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 
6. Per cursar la baixa del servei cal omplir i signar la sol·licitud corresponent i lliurar-la al registre 

d’entrada municipal, abans de l’últim dia de mes i tindrà efectes a partir del mes  següent a la 

data del registre d’entrada.  
7. Excepcionalment es reservarà la plaça d'un infant i es deixarà de cobrar el rebut en concepte 

de quota mensual, sempre que l'infant no pugui assistir al centre educatiu per causes 

mèdiques degudament justificades, durant un període mínim d’un mes natural i un període 
màxim de dos mesos naturals. L'absència haurà de ser justificada mitjançant un informe 
mèdic que recomani la no assistència a l’escola bressol durant el període sol·licitat. S'haurà 

de formalitzar la sol·licitud al registre d'entrada de l'ajuntament abans del dia 1 del mes en 
què s'hagi de causar l'absència. 

 

Article 9 - Infraccions i sancions  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries  que, en relació a la taxa reguladora en 
aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i 

l’ordenança general.  
 
Disposició final  

Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació de 31 de 
juliol de 2017, i entrarà en vigor el dia de seva publicació definitiva al BOPG i serà d’aplicació 
l’endemà, fins a la seva modificació o derogació expressa.  

 
El Ple del 30 de maig de 2022, aprova provisionalment la modificació d’aques ta ordenança, que 
entrarà en vigor el dia de la seva publicació definitiva al BOPG i serà d’aplicació al començament del 

curs 2022-2023. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i als taulers d’anunc is, físic i 

electrònic de la Corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició 
pública, les corporacions locals adoptaran els acords definitius que procedeixin, resolent les 

reclamacions que haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança o les 
modificacions a què es refereixi l’acord provisional.  
 

En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari, sense perjudici que es publiqui 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: 
L’Alcalde presenta la proposta, explicant que ve motivada per la gratuïtat del curs I.2 que ha establert 
la Generalitat.   Es proposa eliminar l’escolaritat mensual del I.2 però es manté la matricula més el 

servei d’acollida.   Tampoc es toquen els preus del P.0 i P1, no s ’incrementen en cap euro i seguiran 
pagant els mateixos preus vigents.   
 

Explica que la Generalitat preveu que al llarg dels pròxims anys el curs I.1 passi també a ser gratuït i 
posteriorment també l’I.0, amb la voluntat de fer gratuïta tota l’educació des dels zero anys. En aquest 
sentit equipara el calendari de les escoles bressol amb el d’ensenyament,  essent el curs escolar de 

deu mesos, i  per tant, el mes de juliol es considera extraescolar i els pares d’I.2 hauran de pagar si 
volen servei, atès que no vindrà finançat per la Generalitat.   
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta si els 1.600 euros per alumne que 
pagarà la Generalitat seran suficients per finançar el servei.  
 



 

 
L’Alcalde respon que en principi haurien de ser suficients, però no està prou clar.   Dependrà de com 

s’aplica, si s’aplica a tots els usuaris, també als de temps parcial, o només als usuaris de temps 
complert.   Per altra banda, el fet que sigui gratuït se suposa que comportarà que s’omplin totes les 
places i per tant tindrem més finançament.   Conclou dient que el servei i el professorat ja està 

dimensionat per assumir totes les classes:  20 + 20 d’I.2.  
 
El Sr. Juan Antonio Marín, portaveu del grup PSC-CP manifesta que volia fer la mateixa pregunta que 

el Sr. Reche, atès que sobta que a l’any 2005  la Generalitat valorava la despesa en 1.800 euros per 
plaça i tot i haver passat molts anys ara la despesa que finança és de només 1.600 euros.  
 

L’Alcalde manifesta que és cert, però recorda que l’any 2010 les aportacions de la Generalitat es 
varen reduir a 875 euros per plaça, i la diferència la va haver d’assumir l’Ajuntament i els pares. 
Durant els últims anys la Generalitat està pagant els endarreriments a raó d’uns 450 euros per plaça 

del període 2010 a 2018 aproximadament.  I ara la Generalitat ha tornat a fer l’esforç de posar-se en 
nivells similars al 2005 i per tant, hem d’estar satisfets en aquest sentit.  
 

El Sr. Marin pregunta si hi ha algun tipus d’ajut a nivell pedagògic per a infants amb especials 
necessitats.  
 

L’Alcalde respon que el conveni expressa res en aquest sentit, només regula el tema econòmic en 
relació al finançament del servei.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que sempre que la quota final no s’acabi 
repercutint a les famílies, hi votarà a favor, i demana que a mig curs l’Ajuntament informi del què ha 
pagat la Generalitat. 

 
L’Alcalde diu que si disposem d’aquestes dades es donarà aquesta informació sense cap problema.   
 

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, José Fernando 

Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) i 1 abstenció 
(Aleix Reche Martí) 
 

13.0.- Aprovar la proposta de dies de Festa Local per l'any 2023 
 
Antecedents 

En data 11 de maig de 2022 es sol·licita, per provisió d’Alcaldia, informe de Secretaria en relació amb 
el procediment i la legislació aplicable per a la proposta de dies de festes locals. 
 

Emès l’informe sol·licitat en el mateix 11 de maig i realitzada la tramitació legalment establerta i 
segons la competència del Ple regulada per l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, 
sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos. 

 
Es sotmeten a la consideració del Ple, per a la seva aprovació, els següents acords: 
 

Primer. Proposar que es determinin com a inhàbils per al treball, retribuïts i no recuperables, de l'any 
2023, amb el caràcter de festes locals, els dies:   7 i 8 de setembre  
 

Segon. Comunicar aquest acord al Servei Territorial del Departament de Treball a Girona, pel seu 
coneixement i als efectes que corresponguin. 
 

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

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 

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

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



 

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

Pressupostos participatius 2022-2023 
 
Antecedents 

 
El Ple de la Corporació de Breda, reunit en sessió ordinària de data 31 de gener de 2022, va acordar 
aprovar la modificació de les Bases reguladores dels pressupostos participatius de Breda. 

 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 7 de febrer de 2022 va aprovar, entre d ’altres la 
Convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda per l’anualitat 2022. 

 
El dimarts, 24 de maig, a les 19:30h. a l’Espai Jove s’ha celebrat l’escrutini dels vots emesos durant el 
període de votació, amb el resultat següent: 

 

Número d’electors 3355 

Electors censats que han votat  90 

Vots en blanc 0 

Vots nuls  0 

 
 

Títol de la proposta Vots presencials Vots electrònics Vots 
Total 

Equip megafonia camp futbol 17 12 29 

Senyalització masies i cases de pagès del municipi 35 30 65 

Material activitat Breda escacs classes gratuïtes 31 20 51 

Cuinem al taller de memòria 45 25 70 

TOTAL 128 87 215 

 

Essent l’ordre de votació obtingut el següent: 
 

POSICIÓ VOTS PROPOSTA PRESSUPOST 

1 70 Cuinem al taller de memòria 1.527,00€ 

2 65 Senyalització masies i cases de pagès del municipi 7.120,80€ 

3 51 Material activitat Breda escacs classes gratuïtes 423,00€ 

4 29 Equip megafonia camp futbol 2.970,86€ 

 
La partida consignada dins del capítol 6 del pressupost de despeses Inversions Reals, concretament 

a l’aplicació 924.61906.- Pressupostos participatius és de 25.000,00€.  
 
Les bases estableixen que: En el cas que la proposta més votada no esgoti la partida pressupostària 

es desenvoluparan aquesta i la següent, en ordre de puntuació, que sigui executable amb la partida 
restant, fins a esgotar-la i sense sobrepassar-la en cap supòsit. 
 

Tot i això, enguany l’import de la totalitat de les propostes és de 12.041,66€ pel que serà possible 
l’execució de tots els projectes presentats . 
 

Legislació aplicable 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 

Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana. 
Articles 58, 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,  

Activats i Serveis dels ens locals. 
Bases reguladores dels pressupostos participatius de Breda 
Convocatòria del procés de participació: Pressupostos participatius de Breda per l’anualitat 2022 

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

 
Primer.- Aprovar el resultat recollit en l’Acta d’escrutini dels vots emesos:  



 

 

POSICIÓ VOTS PROPOSTA PRESSUPOST 

1 70 Cuinem al taller de memòria 1.527,00€ 

2 65 Senyalització masies i cases de pagès del municipi 7.120,80€ 

3 51 Material activitat Breda escacs classes gratuïtes 423,00€ 

4 29 Equip megafonia camp futbol 2.970,86€ 

 
Segon.- Iniciar el procés d’aprovació de la preceptiva modificació pressupostària que habiliti el crèdit 

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

acord.  
 
Intervencions 

 
El regidor Sr. José Fernando Palau presenta la proposta, explicant com ha anat el procés participatiu i 
el resultat que permetrà que es realitzin totes les propostes presentades.  

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta que es farà amb el sobrant de la partida 
pressupostaria que no s’ha esgotat.  

 
El Sr. Palau respon que encara no s’ha decidit res definitiu sobre aquesta qüestió.  
 

La Sra. Cortada proposa que es mirin projectes d’altres anys que no s’haguessin pogut fer per manca 
de pressupost.  
 

El Sr. Palau respon que és una bona idea que compartim atès que durant els últims anys ja s’han 
anat realitzant propostes que havien quedat fora.  De fet l’Ajuntament ha acabat fent més propostes 
inicialment no elegides que les pròpiament votades.  

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, manifesta que s’ha d’aplaudir el fet d’instal·lar les 
pancartes atès que s’ha de fer tot el possible per cridar a la participació i per incentivar a la gent a 

presentar propostes. Per altra banda també creu interessant la proposta de Junts de realitzar 
propostes d’altres anys que no s’han dut a terme.  
 

El Sr. Juan Antonio Marín, portaveu del grup PSC-CP manifesta que hi votarà a favor perquè s’ha 
respectat el procediment establert però desitja que en els propers anys es replantegin els 
pressupostos participatius i s’aposti per posar una quantia més alta per poder assumir inversions 

important i generals per a tot el poble, i que les despeses de gestió i les necessitats puntuals de les 
entitats es podrien resoldre parlant amb els regidors i regidores.  
 

El Sr. Palau manifesta que tal com ha anat aquest any, la realitat és que totes les actuacions 
resultants semblen subvencions camuflades a favor de les entitats, i aquestes les promouen i les 
voten segons les seves necessitats. El fet que totes les propostes presentades ja fossin guanyadores,  

també ha estat un handicap, atès que ha desmotivat la participació en la votació.  La gent no s’ha 
molestat a anar a votar perquè el resultat ja era sabut.  
 

El Sr. Reche proposa que les partides del capítol d’inversions siguin decidides pel poble, malgrat que 
podrien ser proposades pel propi Ajuntament.  Proposa que es destini a temes més importants. El fet 
que siguin proposades per l’Ajuntament i simplement votades faria que el procediment no fos tant 

llarg.   
 
El Sr. Palau manifesta que enguany s’ha ofert poder fer la votació telemàtica a través d’una aplicació i 

ha tingut una participació del 36% del total dels vots.  Conclou dient que la votació telemàtica no ha 
acabat tampoc essent transcendent en el resultat.  
 

L’Alcalde i el Sr. Palau manifesten que l’Ajuntament es mostra obert i predisposat a rebre propostes 
per canviar les bases,  no obstant sovint pensem que posar més diners comporta augmentar la 
participació ciutadana i això no ha estat així. L’exemple el tenim enguany que l’Ajuntament hi ha posat 

més diners i en canvi hi ha hagut menys participació en comparació a altres anys.   Es conclou que 
cal donar una volta més a les bases per fer que la gent s’engresqui i participi.  
Votacions 

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



 

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

 
 
15.0.- Aprovar la moció de rebuig al projecte dels Jocs Olímpics d'Hivern del Pirineu 

 
El grup municipal CUP Breda presenta la següent moció: 
 

MOCIÓ DE REBUIG AL PROJECTE DELS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN AL PIRINEU 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Atès que el Govern de la Generalitat pretén impulsar un macroprojecte de Jocs Olímpics d’Hivern al 
Pirineu català, procedim a enumerar els 10 principals arguments que qüestionen aquest projecte 

segons la Plataforma Stop JJOO: 



 

 
1 

La proposta de candidatura de JJOO d’hivern és poc transparent i no té un pla 
d’implementació concret, acompanyat pel document pertinent d’avaluació ambiental, com 
exigeixen: la Llei 6/2009 (28 abril), Llei 16/2015 (21 de juliol), Text refós  de la Llei d’urbanisme 

(article 86 bis i redactat de la disposició transitòria divuitena) aprovat per la Llei 3/2012 (22 
febrer) i Decret legislatiu 1/2005 (26 juliol) i amb el seu reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol – 
articles 70, 100, 106 i 115). També alertem que els grans esdeveniments d’aquest tipus poden ser 

incompatibles amb els diversos compromisos legals i polítics adquirits per les institucions catalanes 
a diferent escala (per exemple objectius de desenvolupament sostenible; normativa de protecció 
d’espais de la Xarxa Natura 2000; objectius de planificació dels espais naturals protegits que es 

poden veure afectats, objectius dels plans comarcals d’acció sectorial turística que advoquen per  una 
desestacionalització, etc.) 
2 

Les darreres publicacions indiquen que la majoria de les estacions d’esquí als Pirineus seran 
inviables a finals de segle. La temperatura als Pirineus ha augmentat 1,3 °C al llarg dels darrers 
cinquanta anys i l’increment de temperatures màximes pot  oscil·lar entre 1 i 2,7 °C al 2030 i 1,4 i 4 

°C el 2050 en funció de si estabilitzem o seguim incrementant les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. Segons els models, per cada grau que augmenta la temperatura el mantell redueix la 
seva durada en vint-i-cinc dies a cota de 2000 m. s.n.m. 

 
Cal tenir present que actualment un 30% d’estacions d’esquí dels Pirineus ja no són viables sense 
una aportació de neu artificial. L’augment de temperatura contribueix a una fusió prematura de la 

neu i n’escurça la durada. Es calcula que en un escenari d’estabilització de les emiss ions, un 70% 
de les estacions no seran viables sense neu artificial, mentre que un 7% no podrà funcionar ni tan 
sols amb l’ús de canons. Si les  emissions continuen al ritme actual de creixement, el nombre 

d’estacions completament inviables està previst que augmenti fins al 20%. 
 

 
 

 



 

 
3 

Els JJOO d’Hivern només es podran realitzar amb un augment del consum d’energia, 
d’aigua i de la contaminació. L’increment de la mobilitat entre les zones més  poblades i els 
Pirineus, i les inversions que farien falta per modernitzar les estructures, aniria associat a diversos 

impactes nocius per a la societat i el medi ambient, com per exemple l’abocament d’aigües 
residuals i l’augment d’emissions de CO2. 
4 

L’actual consum d’aigua de les estacions d’esquí per a la producció de neu artificial redueix 
la disponibilitat d’aigua  per altres usos, degut a l’evaporació d’una part d’aigua utilitzada i l’ús 
d’additius que comporten una alteració de la seva qualitat. Atesa la reducció de les nevades, a 

conseqüència del canvi climàtic i l’augment de la massa forestal associat a l’abandonament de les 
pastures als Pirineus, que és produeixi una reducció de la recàrrega dels aqüífers en les 
properes dècades, fent plausible una necessitat d’optimització d’aigua per usos prioritaris. 

5 
El turisme és un dels cinc factors principals que causen una pressió directa sobre 
biodiversitat: pèrdua d’hàbitat i fragmentació ecològica, sobreexplotació de recursos,  

contaminació, introducció d’espècies exòtiques i canvi climàtic. La biodiversitat es 
veunegativament afectada per l’augment de la freqüentació humana, la contaminació directa, les 
infraestructures derivades dels JJOO (ampliacions de pistes, de carreteres i pàrquings,  etc.) i les 

afectacions als cabals hídrics per generar neu artificial. Als Pirineus catalans la majoria dels 
hàbitats d’interès comunitari es troben en mal estat de conservació, i hi ha més de 50 espècies 
animals i 80 de vegetals que es troben amenaçades en diferents  graus i se’n veurien afectades. 

Per exemple, espècies en situació crítica com el gall fer estan greument afectades per l’activitat 
humana a les muntanyes durant l’hivern, i d’altres  com la llúdriga ho són per l’estat de les conques 
hídriques. Un gran esdeveniment turístic, com els JJOO, incrementaria aquests impactes. 

6 
Les estacions d’esquí dels Pirineus no són rendibles econòmicament. La Generalitat de 
Catalunya ha rescatat set estacions d’esquí dels Pirineus català degut a problemes de  rendibilitat 

econòmica. Fins al 2017, aquestes van acumular un dèficit de 74 milions  d’euros. Totes són 
deficitàries i La Molina, una de les possibles estacions per acollir proves olímpiques, és la que 
presenta unes pèrdues més elevades, de 2,6 milions d’euros  anuals. 

7 
Els JJOO no aportaran riquesa als Pirineus. Els estudis realitzats sobre Jocs olímpics anteriors 
demostren que aquests esdeveniments no han tingut efectes positius significatius en el PIB de les 

regions on s’han celebrat. En canvi, sí que s’ha observat un efecte negatiu, amb caigudes del PIB 
d’entre el 2,3% i el 2,7% (en comparació amb el PIB nacional) durant l’any dels jocs i posteriorment. 
Diversos factors expliquen aquest fet, com per exemple que la capacitat d’acollir visitants és 

limitada, i que disminueix l’activitat turística habitual i l’activitat econòmica que se’n deriva. En el 
cas de la proposta de JJOO d’hivern als Pirineus, les grans inversions monetàries necessàries per 
a solucionar l’absència de neu i per adequar les infraestructures obsoletes podrien tenir costos molt  

alts. Els suposats JJOO d’hivern “verds” de Pequín, que es celebren aquest any, han tingut costos 
altíssims per produir neu artificial. 
 

La repercussió econòmica del jocs sobre les poblacions locals és escassa, ja que només  
proporcionen feina precària, principalment a persones de fora del territori , i les inversions són 
captades bàsicament per grans empreses de construcció i hostaleria, sense repercussió positiva 

per la població local, com ara els petits comerços. 
 

 
 

8 



 

La proposta de JJOO d’hivern agreujarà el desequilibri i la dependència que pateixen les 
comarques pirinenques. Actualment, les comarques amb més inversions turístiques no 

experimenten una gran disminució de l’atur, i la seva renda per habitant es  situa entre els nivells 
més baixos de Catalunya. 
 

Les zones dels Pirineus que acullen el turisme de neu pateixen un boom immobiliari de segones 
residències, que provoca un increment dels preus i una progressiva elitització i  gentrificació dels 
seus pobles i ciutats. Els estudis fets en altres països evidencien que els  esdeveniments olímpics 

han incrementat l’especulació i l’expulsió de veïns i veïnes per a treure més rendibilitat als 
habitatges amb la seva reconversió a allotjament turístic. 
 

Les inversions vinculades a la celebració dels JJOO d’hivern estan enfocades a connectar  l’àrea 
metropolitana de Barcelona amb les estacions d’esquí, reforçant, encara més, els models de gestió 
centralista que ha desatès les necessitats dels territoris Pirinencs. En canvi, no milloraran la xarxa 

ferroviària ni la resta de carreteres que penetren cap a les valls secundàries, dificultant la integració 
i connexió entre els pobles i veïnats, alguns dels quals pateixen mancances importants. 
 

9 
Els Pirineus han perdut el seu model de vida tradicional i uns JJOO d’hivern encara  
l’enfocarien més al sector turístic massiu. Les àrees de muntanya han estat territoris 

principalment productius al llarg de la història. No obstant, en les últimes dècades el model basat 
en el turisme i les segones residències ha passat per davant de les pràctiques tradicionals 
com són l’agricultura, la ramaderia i la petita indústria de transformació. Això incentiva canvis 

en l’ús del sòl i l’abandonament de terres productives, provocant el declivi de la biodiversitat i la 
pèrdua d’ecosistemes ecològicament claus com són les pastures d’alta muntanya, que són un 
embornal de carboni i una important reserva d’aigua. La priorització de l’activitat turística limita la 

possibilitat de diversificar l’economia local cap a d’altres sectors, com els serveis o la  indústria. 
 
10 

Acollir uns Jocs Olímpics d’hivern implicaria canvis i ampliacions a les infraestructures 
d’unes determinades pistes d’esquí, cosa que suposaria posar en  risc la preservació de 
nombrosos jaciments arqueològics de la zona. Aquests jaciments arqueològics són el testimoni 

material que s’ha conservat de les societats i cultures ancestrals que van habitar els Pirineus. 
Algunes pistes d’esquí i la seva àrea d’influència es troben en zones d’important riquesa 
arqueològica, que poden veure’s irreversiblement afectades per la seva ampliació. Una inversió cap 

a un turisme més sostenible significaria invertir en recuperar i posar a disposició de la ciutadania 
aquest patrimoni, com a transmissor d’un coneixement que visibilitzi la importància que han tingut  
les activitats agropecuàries ancestrals i actuals al Pirineu. 

 

 
 
 



 
 
 

 
 

ACORDS 
 

Per tot això el grup municipal CUP-AMUNT proposa al ple de l’Ajuntament de Breda que adopti els 
següents acords: 
 

PRIMER- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè faci un gir en les actuals  polítiques 
que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu i apostin per posar de forma real la vida al 
centre, assumint que ja estem immersos en situació d’emergència climàtica i ecològica i actuant, 

així, en conseqüència. 
 
SEGON- Retirar immediatament la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern de 2030. En cas que no 

sigui així, instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui a la consulta anunciada 
TOTES les comarques afectades pel macroesdeveniment dels Jocs Olímpics d’hivern 2030 (Ripollès 
i Berguedà també). I que aquesta tingui una pregunta clara i binària, i totes les garanties legals. 

 
TERCER- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on es  tingui en 
compte informació sobre la petjada climàtica d’aquest projecte, sobre les alternatives possibles a 

l’entorn proper al municipi amb la població i implicant als agents del sector per conscienciar de la 
importància de canvi de model que sigui capaç de defensar el dret a la vida i els interessos de les 
classes populars. 

 
QUART - Comunicar aquests acords als Ministeris afectats del Govern de l’Estat espanyol i als 
Departaments i Conselleries del Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la resta de les 

Diputacions de Tarragona, Lleida i Barcelona , al Comitè Olímpic  Espanyol (COE) i a la “Plataforma 
STOP JJOO”. 
 

Intervencions 
El Sr. Aleix Reche presenta la proposta. 
 

Votacions 
Aprovat per majoria simple per 2 vots a favor (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche Martí), 1 vot en 
contra (Juan Antonio Marín Acuña) i 8 abstencions (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, José Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní) 
 

 
16.0.- Aprovar la moció de suport als jutges de pau 
 

Es proposa al Ple l’aprovació de la següent moció: 
 
MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU 

 
El Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia que està en 
tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de pau.  

 
Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra de l’adopció 
d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a Catalunya.  

 
A Catalunya, els jutges de pau són un instrument de la justícia que amb un marcat caràcter t radicional 
i molt propi del nostre país han demostrat al llarg de la història la seva utilitat  i eficàcia en la resolució 

de conflictes. 
 
Actualment, els jutges de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant pràcticament tot el 

territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt propi de Catalunya, essencial per 
a la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els jutges de pau són persones que coneixen el 
municipi i tenen una actuació basada sobretot en la mediació.  

 
Els jutjats de pau conformen l’estructura judicial més amplia a Catalunya i són competents en els 
àmbits civil, penal i de Registre Civil. 

 



 
 
 

 
 

La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament democràtica, ja que és 
escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i gaudeix per això d’una major 

confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu els jutges de pau coneixen i entenen la realitat local 
i social sobre la qual exerceixen les seves responsabilitats.  
 

L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l’autogovern. Suprimir aquesta figura allunyarà 
la justícia de la ciutadania, l’encarirà i augmentarà la litigiositat  als jutjats, fent qualsevol alternativa 

més ineficient i menys eficaç. 
 
Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un atac directe a les 

competències que ens atorga l’Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la justícia, que allunya la 
justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, més ineficient, i que ignora l’opinió 
dels municipis. 

 
És per tot això que l’Associació Catalana en pro de la Justícia, entitat que agrupa als jutges de pau de 
Catalunya ha proposat a l’Ajuntament en Ple que adopti una moció de suport al manteniment dels 

jutges de Pau, en els termes següents:  
 
ACORDS 

 
Primer.- Manifestar el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de forma eficient i 
eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en la resolució dels conflictes.  

 
Segon.- Instar al govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la modi ficació 
del Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia en el sentit de 

no suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves funcions. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament de 

Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 

 
Intervencions 
L’Alcalde presenta la proposta. 

 
El Sr. Juan Antonio Marín, portaveu del grup PSC-CP manifesta que la moció té molt demagògia en el 
seu contingut, atès que hem de ser conscients que la figura de jutges de pau és una figura 

anacrònica, que va sorgir fa més de dos segles i avui en dia pràcticament no té funcions.  No n’hi ha 
prou en que les persones, voluntàries, tinguin bona voluntat, cal la professionalització del servei de la 
justícia.  Conclou dient que per aquests motius el seu vot serà en contra.   

 
L’Alcalde manifesta que la moció reivindica la figura del jutge de pau perquè avui en dia és útil en el 
món local; fa funcions de mediació i actua en certa forma com un agent cívic  i resol qüestions que en 

cap cas són sobreres.  Per altra banda manifesta que està per veure com s’organitza el nou servei de 
justícia en els municipis de menys de 5.000 habitants.  
 

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, José Fernando 

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

17.0.- Assumptes urgents 
 
No s’escau 

 
18.0.- Precs i preguntes 
 

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



 
 
 

 
 

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta per l’estat del servei de policia local, en 

relació als passos que s’estan donant per la seva implementació.  
  
L’Alcalde explica que l’any passat es va realitzar una oposició amb quatre places d’agent i que un cop 

realitzada la plantilla actual està composada per aquests quatre agents que esdevindran funcionaris 
de carrera una vegada hagin realitzat el curs a l’Escola de Policia de Catalunya i per tres vigilants o 
guàrdies municipals que es queden com a cos a extingir.  La vuitena plaça actualment està ocupada 

per una agent de policia interina que no disposa del curs.  Explica que dels quatre agents que varen 
superar l’oposició, un d’ells té la formació finalitzada i per tant, ja pot portar l’arma de foc 
reglamentaria.  Dels altres tres, dos d’ells estan cursant el curs a l’Escola i una vegada finalitzin 

esdevindran funcionaris de carrera, i el tercer es preveu que iniciï la formació el proper mes de 
setembre.  Per tant, es pot dir que el cos de policia s’està consolidant d’acord amb les previsions.    
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, pregunta com s’està valorant el procediment 
d’establiment de la taxa justa.    
 

L’Alcalde explica que en aquests moments el 80% dels usuaris ja han recollit el nou contenidor, però 
és cert que tot el procediment ha generat més enrenou del que haguéssim volgut.  Tenim constància 
que molta gent no ha rebut la carta a casa o no l’ha entesa, atès que el nou sistema de càlcul és fa 

difícil d’entendre.  La campanya en conjunt podia haver anat millor i es podia haver gestionat diferent 
per part dels serveis del Consell Comarcal, atès que hem rebut queixes de gent que ha tingut que 
esperar més d’una hora per ser atès.  Avui és el primer dia que es farà la recollida amb el nou cubell, i 

el proper dia 1 de juliol es faran les lectures vinculants. Cal dir que s ’han fet dues xerrades 
informatives, perquè a la primera hi va assistir tanta gent que es va haver de convocar una de nova, i 
al final hi varen assistir un total d’unes 240 persones. Els agents ambientals han intentat informar a la 

gent, però ha estat més dificultós del que esperàvem.  No obstant, una vegada implementant el 
servei, la rutina del dia a dia no canviarà de manera substancial amb el que veníem tenint.  
 

En aquest punt pren la paraula el regidor Sr. Josep Amargant, manifestant que es va parlar amb 
l’equip coordinador per intentar no caure en els mateixos errors, però no ha estat així. Hi ha hagut 
dies que han estat caòtics però també és veritat que no ha passat cada dia.  Sobre el paper aquest 

cop havia de ser més senzill perquè ens varen dir que estava tot pensat i avalat per professionals, als 
quals no podem pas dir com havien de fer la seva feina, però la realitat és que s’han tornat a generar 
problemes.  En qualsevol cas no es tornaran pas a repetir en un futur.  

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

Signat electrònicament. 
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