
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2022 
 
Identificació de la sessió:  

Núm. PLE2022000005  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 25 de juliol de 2022 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.0.- Aprovar l'acta de la sessió plenària celebrada el 30 de maig de 2022 
 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, el 30 de 

maig 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 

X2022001054 JGL2022000020 16/05/2022 

X2022001144 JGL2022000021 23/05/2022 

X2022001192 JGL2022000022 30/05/2022 

X2022001251 JGL2022000023 07/06/2022 

X2022001262 JGL2022000024 13/06/2022 

X2022001395 JGL2022000025 20/06/2022 

X2022001431 JGL2022000026 27/06/2022 

X2022001435 JGL2022000027 04/07/2022 

 
 

 



 

 

Intervencions: 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta en relació el contracte de manteniment 

d’ascensors i si està ja solucionat el problema de l’ascensor de l’Espai Jove.  
 
L’Alcalde respon que la companyia que porta el manteniment ho va solucionar però no havia avisat a 

l’Ajuntament.  
 
El Sr. Reche pregunta quan es faran els punts de recàrrec elèctric per a vehicles i a on.  

 
L’Alcalde respon que es faran dos punts, un al Passeig de les Escoles, just a l’inici, i l’altra davant el 
pavelló poliesportiu. Explica que el projecte està subvencionat en un 80% per fons europeus.   

L’Ajuntament ja ha encarregat la compra del material a l’empresa subministradora i es preveu que 
durant el tercer i quart trimestre de l’any l’obra ja sigui una realitat.  
 

El Sr. Reche pregunta per la pròrroga del contracte de subministrament elèctric i com s’ha realitzat. 
 
L’Alcalde respon que s’ha fet a través d’una adhesió a la compra agregada de l’Associació Catalana 

de Municipis.  Explica que l’ACM garanteix en els seus plecs que l’energia subministrada és energia 
verda al 100%, atès que disposa del segell verd.  Conclou dient que la mateixa ACM ha advertit que 
el preu de l’energia augmentarà molt amb el nou contracte i per tant s’haurà de preveure 

pressupostàriament els increments de preus.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta per l’estat de la reforma de la instal·lació 

elèctrica de l’escola Montseny.  
 
L’Alcalde respon que les obres les està duent a terme l ’empresa Boquet, concessionària del servei 
d’enllumenat públic, i es preveu que les finalitzi a finals d’agost.  No obstant quedarà per fer un 

moviment d'un quadre elèctric que ha d’anar a càrrec d’Endesa i es preveu que ho acabi fent a 
l’octubre o novembre.  
 

La Sra. Cortada pregunta pel projecte del punt de recàrrega elèctrica, concretament perquè s’ha 
escollit l’empresa Etecnic i si l’Ajuntament disposa de més pressupostos.  
 

L’Alcalde respon que les memòries del projecte les va fer Etecnic a través de l’ACM i després de 
contactar amb aquesta empresa hem constatat que tenen molta experiència en l’àmbit públic i ens 
hem entès ràpidament atès que donen molta seguretat.   

 
La Sra. Cortada pregunta si això significa que l’Ajuntament s’obliga a tenir per sempre la mateixa 
empresa en relació al manteniment dels punts de recàrrega.  

 
L’Alcalde manifesta que en aquests moments s’ha fet la contractació mitjançant un contracte menor 
d’un màxim de dotze mesos, però el manteniment es podrà concertar també a través de l’ACM que 

farà acords marc amb diferents empreses mantenidores de les instal·lacions, i per tant en un futur 
l’Ajuntament serà lliure de contractar amb aquestes empreses el servei de manteniment. 
 

La Sra. Cortada pregunta com funcionarà el servei. 
 
L’Alcalde respon que d’acord amb les bases de les subvencions a les quals s ’ha acollit l’Ajuntament, 

el servei ha de ser gratuït durant un any o any i mig, però a partir d’aquí podrà ser de pagament.  
Anirà a través d’una targeta que es podrà adquirir en els comerços locals, i s ’haurà d’acabar de 
valorar si ha de ser de pagament o no.  

 
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  30 de maig i el 22 de 
juliol de 2022: 
 
Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2022DECR000480  X2022001219 30/05/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic  

2022DECR000481  X2022000844 30/05/2022 Llicència urbanística 

2022DECR000482  X2022001238 30/05/2022 Liquidació taxa per l'expedició de documents administratius 

2022DECR000483  X2022001014 31/05/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000484  X2022001014 31/05/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000485  X2022001242 31/05/2022 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del 
mes de maig de 2022 

2022DECR000486  X2022001005 31/05/2022 Pagament de les nòmines del personal temporal 

2022DECR000487  X2022001241 31/05/2022 
Assignació de funcions accidentals de secretaria intervenció per cobrir vacances 
2022. 

2022DECR000488  X2022001251 01/06/2022 Ordre del dia 01062022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000489  X2022001231 01/06/2022 Rebuts de l’escola bressol del mes de maig de 2022 

2022DECR000490  X2022000140 01/06/2022 Llicència urbanística 

2022DECR000491  X2022000458 01/06/2022 Llicència urbanística 

2022DECR000492  X2022001252 01/06/2022 Permís per concórrer a exàmens f inals 

2022DECR000493  X2021000229 01/06/2022 
Deixar sense efecte el Decret 2022DECR000421 i aprovar la contractació de 
personal - Recepcionistes de les Piscines Municipals 

2022DECR000494  X2022001272 02/06/2022 Pagament despeses pubillatge 

2022DECR000495  X2022001208 02/06/2022 
Adaptació de la jornada de treball per conciliar la vida familiar i laboral (personal 
laboral) 

2022DECR000496  X2022000960 02/06/2022 
Aprovació liquidació del mes de març del servei de Gestió tributària i cadastral del 
Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000497  X2022001284 03/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                             

2022DECR000498  X2022001291 07/06/2022 Liquidació taxa matrimoni civil alcalde                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000499  X2022001292 07/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000500  X2022001097 07/06/2022 Acceptació indemnització                                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000501  X2022001258 07/06/2022 Pagament factures mensuals 

2022DECR000502  X2022001296 07/06/2022 Ingressos directes de l'abril al 7 de juny de la Caixa de la Corporació 

2022DECR000503  X2022001301 08/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000504  X2017000307 08/06/2022 

Reconèixer l’obligació de pagament a favor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea en 
concepte del manteniment del pas subterrani de vianants a l’Estació de Riells i 
Viabrea – Breda 

2022DECR000505  X2022001262 08/06/2022 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000506  X2022001306 09/06/2022 Informe policia                                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000507  X2022000914 09/06/2022 Pagament de les factures de f inals d'abril 

2022DECR000508  X2022001258 09/06/2022 Pagament factures lloguers 

2022DECR000509  X2022000785 09/06/2022 Pagament factures aprovades per Ple 

2022DECR000510  X2022001176 09/06/2022 No admetre reclamació responsabilitat patrimonial 

2022DECR000511  X2022001138 10/06/2022 
Resolució de les al·legacions presentades a la liquidació de la taxa d’ocupació de 
via pública temporal amb atraccions per la Festa de l’Ajust 2022 

2022DECR000512  X2022000175 10/06/2022 Aprovació definitiva                                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000513  X2022001324 10/06/2022 Liquidació taxa matrimoni civil alcalde                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000514  X2022001150 10/06/2022 Atorgar llicència us especial espai públic                                                                                                                                                                                                             

2022DECR000515  X2018000595 10/06/2022 
Decret sobre nou ordre de pagament dels interessos de l'execució de sentència del 
contenciós de Construccions Pau Ortega SL 

2022DECR000516  X2022001182 10/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000517  X2022001350 13/06/2022 Renovació targeta aparcament discapacitats                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000518  X2022001279 13/06/2022 Gestió tributària CCS càrrecs abril i maig de 2022 

2022DECR000519  X2022001366 13/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000520  X2022001055 13/06/2022 

Admissió i exclusió provisional dels aspirants al procés de selecció de màxima 
urgència per a la constitució d’una borsa d’agents interins de la Policia Local i 
nomenament del tribunal qualif icador 

2022DECR000521  X2022001363 13/06/2022 Atorgar llicència us especial espai públic                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000522  X2022001356 13/06/2022 Gestió Tributària CCS baixes d'abril i maig de 2022 

2022DECR000523  X2022001378 14/06/2022 Atorgar llicència us privatiu espai públic                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000524  X2022001374 14/06/2022 Liquidació taxa exp. doc adm                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000525  X2022001387 14/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000526  X2022001383 14/06/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000527  X2022001382 14/06/2022 Devolució ingrés indegut FPA 

2022DECR000528  X2022001402 15/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000529  X2022001395 15/06/2022 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000530  X2022001400 15/06/2022 Aprovar la modif icació de crèdit núm. 9/2022 per generació de crèdit 

2022DECR000531  X2022001398 16/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000532  X2022001038 16/06/2022 Reiterar ordre d'execució 
2022DECR000533  X2022001412 16/06/2022 Sobre contractació de personal laboral temporal per raó d’urgència. 

2022DECR000534  X2022001310 16/06/2022 Aprovar pagues extres estiu treballadors 

2022DECR000535  X2022001421 17/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000536  X2022001372 17/06/2022 

Aprovació liquidació de recaptació de l 'abril i el maig del servei de Gestió tributària i 

cadastral del Consell comarcal de la Selva 
2022DECR000537  X2022001200 17/06/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000538  X2022001138 17/06/2022 Inadmissibilitat del recurs de reposició interposat pel Sr. Jiménez Santos 

2022DECR000539  X2022001412 17/06/2022 Modificació del Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000533 sobre contractació de 



 

 

personal laboral temporal per raó d’urgència. 

2022DECR000540  X2022001200 17/06/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000541  X2022001389 20/06/2022 Autorització de comissió de serveis agent de policia local 

2022DECR000542  X2022001430 20/06/2022 Aprovar un contracte menor de serveis artístics de l'àrea de Festes 

2022DECR000543  X2022001055 20/06/2022 

Sobre aprovació definitiva de la relació d’aspirants admesos i exclosos al procés de 
selecció per a la constitució d’una borsa d’agents interins de la Policia Local de 
Breda 

2022DECR000544  X2022001443 20/06/2022 Aprovació contracte menor serveis àrea comunicació                                                                                                                                                                                              

2022DECR000545  X2022000270 21/06/2022 Alta padró habitants                                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000546  X2022001311 21/06/2022 Aprovar el pagament dels desplaçaments dels treballadors durant el mes de maig 

2022DECR000547  X2022001448 21/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000548  X2022001445 21/06/2022 Convocatòria del Consell municipal de patrimoni arquitectònic 

2022DECR000549  X2022001455 22/06/2022 
Adaptació de la jornada de treball per conciliar la vida familiar i laboral (personal 
laboral) - temporada d'estiu 

2022DECR000550  X2022001230 22/06/2022 Inici ordre d'execució 

2022DECR000551  X2022001431 22/06/2022 Ordre del dia                                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000552  X2022000759 22/06/2022 Aprovació definitiva del projecte Fase 2 del Claustre 

2022DECR000553  X2022001258 23/06/2022 Pagament factures mensuals dels tècnics 

2022DECR000554  X2022001014 23/06/2022 Pagament factures del mes de maig 

2022DECR000555  X2022001105 23/06/2022 Concessió nínxol revertit 211 50 anys                                                                                                                                                                                               

2022DECR000556  X2022001134 24/06/2022 Alta placa gual 464 Pere Mascaró 10b                                                                                                                                                                                               

2022DECR000557  X2021001849 27/06/2022 Modif icar act. Juliol centre cívic 2                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000558  X2022001458 27/06/2022 Aprovació inicial                                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000559  X2022001475 27/06/2022 Liquidació taxa matrimoni civil alcalde                                                                                                                                                                                              

2022DECR000560  X2022000674 27/06/2022 Resolució de l'adjudicació de places de Brigada Jove 2022 

2022DECR000561  X2022001311 28/06/2022 Aprovar nòmines treballadors mes de juny 
2022DECR000562  X2022001482 28/06/2022 Liquidació taxa matrimoni civil alcalde                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000563  X2022001405 28/06/2022 Atorgar llicència us privatiu espai públic                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000564  X2022000009 28/06/2022 Primera ocupació                                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000565  X2022001386 28/06/2022 

Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del 

mes de juny de 2022 
2022DECR000566  X2022001435 29/06/2022 Ordre del dia 29062022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000567  X2022000995 29/06/2022 Aprovació d’una despesa 

2022DECR000568  X2022001055 29/06/2022 Aprovar la borsa de treball d'agents interins de la Policia Local 

2022DECR000569  X2022001493 29/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic 29062022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000570  X2022001423 29/06/2022 Informe policia 17062022                                                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000571  X2022001212 29/06/2022 Resoldre per desistiment una sol·licitud de subvenció directa 

2022DECR000572  X2022001470 29/06/2022 
Devolució d'ingressos indeguts de quatre llicències urbanístiques per a la 
instal·lació de plaques solars 

2022DECR000573  X2022001490 29/06/2022 Aprovar la modif icació de crèdit núm. 10/2022 per generació de crèdit 

2022DECR000574  X2022001494 30/06/2022 Informe policia 29062022                                                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000575  X2022001425 30/06/2022 Informe policia 17062022                                                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000576  X2022001491 30/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic 29062022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000577  X2022001500 30/06/2022 Baixa padró gual placa 227 i devolució part proporc 2022 30062022                                                                                                                                                                                           

2022DECR000578  X2022001504 30/06/2022 Atorgar llicència us privatiu equip públic 30062022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000579  X2022001503 30/06/2022 Contractació agent de la Policia Local 

2022DECR000580  X2022001308 30/06/2022 Atorgar llicència urbanística 

2022DECR000581  X2022001289 01/07/2022 DEC INFORME POLICIA 07062022                                                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000582  X2022001509 01/07/2022 
DEC BAIXA GUAL 396 PERE MASCARO 8 I DEVOL TAXA PROPORCIONAL 
30062022                                                                                                                                                                                            

2022DECR000583  X2022001253 01/07/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000584  X2022001253 01/07/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000585  X2022001457 01/07/2022 Rebuts de l’escola bressol del mes de juny 

2022DECR000586  X2022001512 01/07/2022 Contractació agent de la Policia Local 

2022DECR000587  X2021002160 05/07/2022 Llicència ocupació via pública f ibra òptica 
2022DECR000588  X2022001530 06/07/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000589  X2022000004 06/07/2022 Llicència urbanística 

2022DECR000590  X2022001532 06/07/2022 Trasllat restes mortals de nínxol 268 a 245a 06072022                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000591  X2022000992 06/07/2022 Ordre del dia 06072022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000592  X2022001436 06/07/2022 Ordre del dia 06072022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000593  X2022001537 06/07/2022 Pagament de les retencions d’IRPF model 111 Agència Tributària 

2022DECR000594  X2022001541 07/07/2022 Autoritzar la col·locació d'un estand promocional durant el mercat municipal 

2022DECR000595  X2022001200 07/07/2022 Pagament factures f inals de maig 

2022DECR000596  X2022000973 07/07/2022 Arxiu ordre d'execució 

2022DECR000597  X2022001522 07/07/2022 Aprovar Pla de Seguretat i salut obres instal·lació elèctrica Institut Escola Montseny 

2022DECR000598  X2022001547 07/07/2022 Concessió bestreta a un treballador 

2022DECR000599  X2022001414 08/07/2022 Aprovar factures Endesa mes de maig 

2022DECR000600  X2022001515 08/07/2022 Pagament factures 

2022DECR000601  X2022001183 08/07/2022 Sobre reclamació de responsabilitat civil per danys a béns de propietat municipal 

2022DECR000602  X2022001474 13/07/2022 Alta placa gual 465 13072022                                                                                                                                                                                                                                
2022DECR000603  X2022001525 13/07/2022 Alta placa gual 466 13072022                                                                                                                                                                                                                                

2022DECR000604  X2022001568 13/07/2022 Canvi titularitat nínxol 517 13072022                                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000605  X2022001567 13/07/2022 Baixa gual 347 vescomtes cabrera 2 i devol taxa proporc 13072022                                                                                                                                                                                            

2022DECR000606  X2022001552 13/07/2022 Sala 2 centre cívic 08072022                                                                                                                                                                                                                                

2022DECR000607  X2022001489 13/07/2022 Ordre del dia 29062022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000608  X2022001524 14/07/2022 Retorn de l'aval per les obres del Desglossat Fase I de la UA16 



 

 

2022DECR000609  X2022001437 14/07/2022 Ordre del dia 05072022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000610  X2022001565 14/07/2022 Atorgar llicència urbanística 

2022DECR000612  X2022001529 15/07/2022 Sobre reclamació de responsabilitat civil per danys a béns de propietat municipal 

2022DECR000613  X2022001535 15/07/2022 
Aprovació de la memòria valorada per la instal·lació d'un punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics a l'Av. Catalunya 

2022DECR000614  X2022001534 15/07/2022 
Aprovació de la memòria valorada per la instal·lació d'un punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics al Passeig de les Escoles 

2022DECR000615  X2022001285 18/07/2022 Contractació dels dos punta de recàrrega per vehicles elèctrics 

2022DECR000616  X2022001592 18/07/2022 Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis  

2022DECR000617  X2022000461 19/07/2022 aprovar inici execució subsidiària neteja f inca 

2022DECR000618  X2022001508 19/07/2022 Contractació manteniment dels dos punts de recàrrega per vehicles elèctrics 

2022DECR000619  X2022000277 19/07/2022 Atorgar llicència urbanística 

2022DECR000620  X2022001604 19/07/2022 Baixa padró habitants 19072022                                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000621  X2022001424 19/07/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000622  X2022001424 19/07/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000623  X2019001150 19/07/2022 Pagament desplaçaments 

2022DECR000624  X2022001610 20/07/2022 Atorgar llic. ús privatiu equip públic 20072022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000625  X2022001611 20/07/2022 Atorgar llic. ús especial espai públic 20072022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000626  X2022001492 20/07/2022 Ordre del dia 20072022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000627  X2022001250 20/07/2022 Requeriment documentació activitat 

2022DECR000628  X2022001616 20/07/2022 Concessió targeta aparcament discapacitats 20072022                                                                                                                                                                                                         
2022DECR000629  X2022001438 20/07/2022 Ordre del dia 20072022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000630  X2022001216 20/07/2022 Requeriment documentació activitat 

2022DECR000631  X2022001515 21/07/2022 Pagaments varis i lloguers 

2022DECR000632  X2022001629 21/07/2022 Pagament desplaçaments treballadors 

2022DECR000633  X2022000298 21/07/2022 Decret sobre presa raó comunicació obres nau Dolors Bassa 4E 

2022DECR000634  X2022001253 21/07/2022 Pagament factures de juny 

2022DECR000635  X2022001597 21/07/2022 Contractació personal laboral temporal 

2022DECR000636  X2022000758 22/07/2022 Baixa definitiva padró habitants 22072022                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000637  X2022000813 22/07/2022 Baixa definitiva padró habitants 22072022                                                                                                                                                                                                                   

 
Intervencions: 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta pel concepte d’una factura de 3.000 

euros emesa per l’entitat Oktitans.   
 
La regidora Sra. Rosa Prat respon que és tracta del servei de socorrisme de la piscina de caràcter 

mensual.  
 
El Ple es dona per assabentat 

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

 
L’Alcalde sotmet a convalidació les següents Resolucions d’Alcaldia: 
 

4.1.- Ratificar decret 2022DECR000476 - Aprovar compareixença recurs d’apel·lació núm. 
361/2021 
 

Decret d'Alcaldia 

 
Exp. Núm. X2022000162 

 
Sobre compareixença davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a pa rt 
demanda, en el recurs d’apel·lació del contenciós administratiu ordinari 361/2021 relatiu al 

PAU 1 Marcel·lí Trunas. 
 
Antecedents de fet 

 
En data 21 de gener de 2022 RE núm. E2022000280, aquest Ajuntament va tenir coneixement del 
Decret de la Lletrada de l’Administració de Justícia de data 13 de gener de 2022, pel qual s’admetia la 

demanda presentada davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona contra l’acord de 
la Junta de Govern de data 27 de setembre de 2021 pel qual s’aproven les quotes d’urbanització en 
concepte de bestretes que han de satisfer els propietaris del PAU 1 Marcel·lí Trunas i per via indirecta 

contra la Comissió Territorial d’Urbanisme que va aprovar la modificació de NNSS de Breda. 
 



 

 

El Ple de l’Ajuntament reunit en sessió del dia 28 de març de 2022 va ratificar el Decret d'Alcaldia 
núm. 2022DECR000061, pel qual s’acordava comparèixer com part demanada en el recurs 
contenciós administratiu ordinari 361/2021. 

 
En data 23 de març de 2022 es va dictar sentència número 82/22 per part del Jutjat Contenciós núm. 
1 de Girona desestimant el recurs presentat pel demandant.  

 
Vist que en data 25 de maig de 2022 s’ha notificat l’escrit d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

 
El lletrat de l’Ajuntament ha informat sobre la necessitat comparèixer al recurs d’apel·lació com a part 
demanada i amb l’assistència d’un procurador.  

 
Consta a l’expedient un informe de control intern de secretaria intervenció.  
 

Legislació aplicable 
 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 
Article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.  
 

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

 
Resolc, 
 
Primer.- Prendre coneixement i donar compte al Ple del contingut de la sentència número 82/22 per 

part del Jutjat Contenciós núm. 1 de Girona, que desestima les pretensions del recurs presentat pel 
demandant 
 

Segon.- Comparèixer com part demanada en el recurs d’apel·lació del contenciós administrat iu que 
es segueix davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 

Tercer.- Encarregar al Sr. Jaume Figueras Coll, la defensa jurídica en l’esmentat recurs d’apel·lació, i 
al procurador Sr. Jesús Sanz López que es personi en nom i representació de l’Ajuntament de Breda 
el qual actua com a part demandada. 

  
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de 180,00 euros, corresponent als serveis de procurador, a 
càrrec de l’aplicació pressupostaria 920 22604.  

 
Cinquè.- Sotmetre la present Resolució a convalidació del Ple. 
 

Sisè.- Notificar el present acord als interessants.  
 
Intervencions: 

L’Alcalde explica els antecedents. 
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 

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

 
4.2.- Ratificar decret 2022DECR000611 - Aprovar compareixença recurs d’apel·lació núm. 
476/2021 

 
Decret d'Alcaldia 

 

Exp. Núm. X2019000499 
 
Sobre compareixença davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a part 

demanda, en el recurs d’apel·lació del contenciós administratiu ordinari 476/2021 relatiu al 
cessament d’usos d’habitatge i enderroc d’obres. 
 



 

 

Antecedents de fet 
 
En data 8 de març de 2019 RE núm. E2019000940, aquest Ajuntament va tenir coneixement del 

Decret de la Lletrada de l’Administració de Justícia de data 28 de febrer de 2019, pel qual s’admet la 
demanda presentada davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona contra el Decret 
d’Alcaldia de data 30 de juliol de 2018 de l’Ajuntament de Breda que entre altres, desestima les 

al·legacions presentades per la recurrent contra la proposta de resolució formulada per l’instructor del 
procediment sancionador i de protecció de la legalitat urbanística en el sentit d’ordenar a la recurrent 
que procedeixi a l’enderroc de les obres executades sense títol habilitant i el cessament dels usos 

d’habitatge il·legals. 
 
En data 23 de juliol de 2021 es va dictar sentència número 127/2021 per part del Jutjat Contenciós 

núm. 1 de Girona desestimant el recurs presentat pel demandant. 
 
Vist que en data 22 de setembre de 2021 es va notificar l’escrit d’apel·lació per part del demandant al 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
El lletrat de l’Ajuntament ha informat sobre la necessitat comparèixer al recurs d’apel·lació com a par t 

demanada i amb l’assistència d’un procurador.  
 
Consta a l’expedient un informe de control intern de secretaria intervenció.  

 
Legislació aplicable 
 

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

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

 
Resolc, 
 

Primer.- Prendre coneixement i donar compte al Ple del contingut de la sentència número 127/2021 
per part del Jutjat Contenciós núm. 1 de Girona, que desestima les pretensions del recurs presentat 
pel demandant. 

 
Segon.- Comparèixer com part demanada en el recurs d’apel·lació del contenciós administratiu que 
es segueix davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 
Tercer.- Encarregar al Sr. Jaume Figueras Coll, la defensa jurídica en l’esmentat recurs d’apel·lació,  i 
al procurador Sr. Jesús Sanz López que es personi en nom i representació de l’Ajuntament de Breda 

el qual actua com a part demandada. 
  
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de 180,00 euros, corresponent als serveis de procurador,  a 

càrrec de l’aplicació pressupostaria 920 22604.  
 
Cinquè.- Sotmetre la present Resolució a convalidació del Ple. 

 
Sisè.- Notificar el present acord als interessants. 
 

Intervencions:  
L’Alcalde explica els antecedents i també l’esmena del títol del Decret, atès que en el Decret original 
signat hi figura per error el títol del decret anterior 2022DECR000476. 

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

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

 



 

 

5.0.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 11/2022 de transferència de crèdit entre 
partides de diferent vinculació jurídica  
 

Antecedents 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 18 de juliol de 2022, ha 

ordenat la incoació de l’expedient 11/2022 de transferència de crèdit entre partides de diferent 
vinculació jurídica, atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i 
no existeix crèdit suficient per atendre-les. 

 
Des de la regidoria d'Hisenda s'apunta a la necessitat de destinar a la partida '"Inversió Plaça del 
Claustre" 12.500 euros extres, que provindran de partides de capítol VI que ja estan assumides en 

pressupostos anteriors i que, per tant, no seran exigibles aquest 2022. L'augment de la partida ve 
condicionat a l'actuació en una façana que no estava contemplada inicialment en projecte, tant en la 
fase 1 com en fase 2.  

 
També es considera pertinent, a petició de la regidoria de serveis i manteniment, destinar 7.000 euros 
a capítol II per poder fer una planxa de formigó a l ’entrada del magatzem municipal. La partida es 

veurà incrementada amb fons provinents de la partida de capítol VI "pavimentació voltant Centre 
Cívic". 
 

Per últim, es proposa ampliar la partida d'inversions en equipaments esportius per tal de donar 
resposta a les dues propostes guanyadores dels "Pressupostos participatius 2022" que es poden 
englobar en aquest àmbit d'actuació: megafonia camp de futbol i material d'escacs. Per tant, es 

minorarà l'import corresponent de la partida genèrica de "Pressupostos participatius".  
 
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 ap rovació els 

següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/2022 mitjançant 

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

Expedient 11/2022 transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica  

Altes en aplicacions de Despeses 

PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació CI+ MC Modif. 
Total 
consolidat Pro. Eco. 

342 6320000 Inversió equipament esportius 84.941,23 3.393,86 88.335,09 

1532 21000 
Infraestructures: pavimentació vies 

públiques 
40.000,00 7.000,00 47.000,00 

336 60903 Inversió Plaça del Claustre 196.874,04 12.500,00 209.374,04 

TOTAL MODIFICACIÓ 22.893,86       

      Baixes en aplicacions de Despeses 

PARTIDA QUE ES PROPOSA DISMINUIR 

PARTIDA  

Denominació CI+ MC Modif. 
Total 
consolidat Pro. Eco. 

924 61906 Pressupostos participatius 25.000,00 -3.393,86 21.606,14 

459 61900 Pavimentació voltant Centre Cívic 7.000,00 -7.000,00 0,00 

432 62500 
Feder Vescomtat: senyalització 

comercial  
10.500,00 -10.500,00 0,00 



 

 

151 6270001 Projectes tècnics POUM 20.440,00 -2.000,00 18.440,00 

TOTAL MODIFICACIÓ -22.893,86       

 
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 explica els antecedents i la proposta d’augmentar previstes per poder fer les inversions en 
els equipaments esportius que varen sortir dels pressupostos participatius,  i també poder fer una 

planxa de formigó davant el magatzem de la brigada municipal, i també cal incrementar la partida de 
les obres de la plaça del claustre atès que el projecte definitiu contempla intervenir en una nova 
façana que no estava contemplada inicialment.   

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

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

6.0.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 12/2022 de crèdit extraordinari 
 
Antecedents 

 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 18 de juliol de 2022, ha 
ordenat la incoació de l’expedient 12/2022 de crèdit extraordinari, 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 s'informa que és per donar resposta a la resta de propostes 

guanyadores dels pressupostos participatius d'enguany. És a dir, es donen de baixa de la partida de 
pressupostos participatius la partida corresponent a la inversió en maquinària del Centre de Serveis i 
a la senyalització de les masies. 

 
El romanent restant de la partida originària de Pressupostos participatius es destinarà per part de la 
regidoria de TIC a la renovació de la pàgina web municipal i a polítiques de govern obert i 

transparència.  
 
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. 12/2022 de crèdit extraordinari 
del pressupost de despeses, amb el següent detall: 
 

Expedient 12/2022 crèdit extraordinari 

   Altes en aplicacions de Despeses 

   PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  Denominació CI+ MC Modif. Total 



 

 

Pr
o. Eco. 

consoli
dat 

23
1 

62300
00 Inversió maquinària Centre de Dia 

0,00 1.527,00   

33

6 

62700

00 

Promoció patrimoni cultural: Senyalització masies i 

cases de pagès del municipi 
0,00 7.120,80   

92
3 

64000
00 

Pàgina web de Breda i Transparència i govern 
obert 

0,00 12.958,34   

TOTAL MODIFICACIÓ 21.606,14       

      Baixes en aplicacions de Despeses 

   PARTIDA QUE ES PROPOSA DISMINUIR 

PARTIDA  

Denominació CI+ MC Modif. 

Total 

consoli
dat 

Pr
o. Eco. 

92
4 

61906 
Pressupostos participatius 

21.606,14 21.606,14 0,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 21.606,14       

 
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 explica els antecedents i la proposta. 
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta perquè la partida dels pressupostos 

participatius es destina a canviar la pàgina web de l’Ajuntament, que fa pocs anys es va fer nova.  
Demana que els excedents de la partida de pressupostos participatius es destini a executar altres 
projectes presentats en els pressupostos i que no varen ser elegits.  

 
El regidor de participació Sr. Ferran Palau respon que la web actual de l’Ajuntament és de l’any 2014 
però és una mica laberíntica en el sentit que quan busques una cosa no s’acaba de trobar fàcil. Cal 

fer-la més atractiva, moderna i accessible pel ciutadà, i que amb un màxim de tres clics s’accedeixi a 
la informació que es busca.  Conclou que per fer-ho bé, cal començar de zero i fer tota la web nova.  
Finalment explica que l’Ajuntament ja ha vingut realitzant moltes de les actuacions no guanyadores 

dels pressupostos participatius, és més, durant tots aquests anys ha realitzat un 66% de projectes no 
elegits.  Sempre s’ha valorat si algun projecte que ha quedat fora es pot acabar fent amb altres 
partides del pressupost d’inversions, però aquest any s ’ha considerat  que és molt més necessari fer 

la nova web, atès que és una actuació que afecta directament a la participació dels ciutadans amb 
l’Ajuntament.  S’ha de millorar el portal de transparència que està enllaçat amb la seu electrònica i tot 
el que fa referència al govern obert.  

 
En aquest punt l’Alcalde manifesta que el Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la 
comunicació pública local té relació directa amb els pressupostos participatius, atès que es tracta 

d’una marca de qualitat que pretén donar garanties de confiança i credibilitat als ciutadans. 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, manifesta que tampoc acaba de veure la relació 

entre la web i els pressupostos participatius.  
 
El Sr. Palau explica que els treballs de la nova web i l’actualització del Portal de transparència s’han 

de fer per un tècnic i que té un pressupost d’uns tres mil euros,  a més s’han d’implantar mesures de 
seguretat contra hackers per protegir els servidors i sistemes que emmagatzemen dades.  
 

El Sr. Juan Antonio Marín, portaveu del grup PSC-CP pregunta si no hi ha cap servei de la Diputació 
de Girona o el Consell Comarcal que es dediqui a oferir sistemes de seguretat als ajuntaments i 



 

 

creació de webs institucionals ? Aquest és un tema important per tots els ajuntaments i sembla que 
les administracions s’hauria de coordinar en aquest sentit.  
 

El Sr. Palau manifesta que la Diputació si disposa d’un servei relacionat amb la transparència però no 
per crear una web nova.  Conclou dient que l’objectiu de l’Ajuntament és adaptar i simplificar la 
informació que disposa i traduir-la al llenguatge del carrer. 

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

Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní), 2 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Aleix Reche 
Martí) i 1 abstenció (Juan Antonio Marín Acuña) 
 
7.0.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora de  les tarifes de serveis 
número 3 del taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural 

 
Antecedents 
 

L’Ajuntament de Breda té aprovada i vigent l’ordenança reguladora de les tarifes del servei de taller 
d'activitats recreatives, d'estimulació cognitiva i animació sociocultural. 
 

Vist que és voluntat de l’Ajuntament reordenar l’estructura de les tarifes que els usuaris han de 
satisfer per la recepció dels serveis que es presten mitjançant una concessió de serveis.   
 

Vist l’informe de secretaria-intervenció.  
 
Legislació aplicable 

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

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

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

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

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

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de 
taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural, d’acord amb el termes 
següents:  

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

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

  
La tarifa es determinarà en funció de les hores de prestació dels serveis assistencials i d’acolliment 
que hagin sol·licitat o que s’utilitzin. A aquest efecte, s’aplicaran les  tarifes següents: 

 

Serveis     

Tallers (memòria, animació sociocultural, psicomotricitat…) 
Empadronats 
(€/mensuals) 

No empadronats 
(€/mensuals) 

Preu del servei per una tarda a la setmana (4 hores) 22,50 € 24,50 € 

Preu del servei per dues tardes a la setmana (8 hores) 45,00 € 49,00 € 

Preu del servei per tres tardes a la setmana (12 hores) 67,50 € 73,50 € 

Preu del servei per quatre tardes a la setmana (16 hores) 90,00 € 98,00 € 



 

 

Preu del servei per cinc tardes a la setmana (20 hores) 112,50 € 122,50 € 

Suplement matí (4 hores) 22,50 € 24,50 € 

 

Les tarifes dels serveis assistencials a la tercera edat resten exempts de l’Impost de valor afegit (IVA) 
de conformitat amb que s’estableix a l’article 20.8.b) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre. 
 

Disposició final  
La present modificació de l’ordenança ha estat aprovada per acord de Ple de data 25 de juliol de 2022 
i entrarà en vigor a partir de la seva aprovació definitiva i publicació en el Butlletí oficial de l a 

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

Segon.- Sotmetre els presents acords a informació pública mitjançant una publicació al Butlletí oficial 
de la província i als taulers d’edictes físic i electrònic de la corporació. Durant trenta dies hàbils, les 
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 

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

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

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

Tercer.- Notificar els presents acords al Taller de Breda i als serveis comptables de la corporació, pel 
seu coneixement i efectes.  
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta de revisió de tarifes explicant la nova redacció de l’article 6 que 
estableix una taula de preus segons el número de tardes o matins que l’usuari hi assisteixi.  Explica 
que a partir d’octubre el servei obrirà un matí a la setmana. 

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta quin matí s’obrirà.  
 

La regidora Sra. Elisabet Vilamala respon que segurament serà el dimecres.  Explica que els 
responsables del servei han estat fent sondejos entre la gent més jove que pot fer ús del servei per 
determinar les seves necessitats.  

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

Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamaní, Juan Antonio Marín Acuña) i 2 abstencions (Judit 
Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 
 
8.0.- Aprovar el Pla de gestió del servei de recollida de residus porta a porta i deixalleria de 

Breda 2022. 
 
Antecedents 

 
L’Ajuntament de Breda és titular de les competències de la recollida i tractament de residus 
municipals d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 42 del 

Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus.  
 
Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 13 de novembre de 2017, l’Ajuntament va acordar 

establir un nou model de recollida de deixalles, anomenat porta a porta amb l’objectiu d’assolir uns 
millors resultats en la recollida selectiva de residus reciclables, juntament amb la incorporació de la 
gestió de la deixalleria municipal. 

 
Mitjançant acord plenari de data 31 de gener de 2022, l’Ajuntament de Breda va aprovar un nou 
conveni de delegació de competències de gestió de residus municipals a favor del Consell Comarcal 

de la Selva; acords que substitueixen la delegació de competències formalitzada en data 27 de febrer 
de 2012. 
 

La delegació a favor de la comarca comprèn les competències del servei de recollida, de transport, de 
valorització i de disposició de les següents fraccions de residus municipals: 



 

 

 
- Recollida de Fracció Orgànica 
- Recollida de Fracció Resta 

- Paper, vidre i envasos en contenidor 
- Fraccions valoritzables de la deixalleria municipal. 

 

El conveni preveu que el servei de recollida, transport, valorització i trac tament de residus es prestarà 
a través de l’empresa pública “Serveis Ambientals de la Selva NORA SA” (NORA); també preveu que 
les condicions particulars amb què es prestarà el servei estan definides al pla de gestió del servei.   

 
Aquestes condicions poden ser ampliades a sol·licitud de l’ajuntament ja sigui de forma puntual per 
circumstàncies especials o bé per la inclusió indefinida de nous serveis no previstos inicialment.  

 
El Consell Comarcal de la Selva va presentar el Pla de gestió del servei de recollida de residus porta 
a porta i deixalleria de Breda per a l’any 2022.  

 
D’acord amb l’estudi econòmic el servei, aquest queda resumit de la següent forma:  
 

SERVEIS 2022 

.- Recollida fracció resta 38.122,34 

.- Recollida form i paper 69.717,26 

.- Recollida paper i cartró comercial 11.461,30 

.- Recollida form i envasos 129.927,64 

.- Recollida vidre 9.244,20 

.- Deixalleria 51.584,48 

.- Mitjans auxiliars 28.593,32 

.- Despeses generals 58.762,77 

.- Campanyes 3.974,13 

TOTAL 401.387,46 

 

El secretari-interventor ha emès informe de fiscalització prèvia amb observacions. 
 
Es fa constar que el Ple de la corporació és l’òrgan competent per autoritzar i disposar de la despesa 

de quantia superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.  
 
Legislació aplicable 

 
Articles 153, 167.1.b) i 175 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.    

 
Article 22.2.e) i ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, 
 

Articles 184 i 185 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.  
 

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

Primer.- Aprovar la proposta del Pla de gestió del servei de recollida selectiva de residus porta a 
porta i deixalleria municipal de Breda per a l’any 2022.  
 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 401.387,46,-€ (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació 1621-
227.00 que disposa de crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica amb l’aplicació 1623 22.700. 
 

Tercer.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Quart.- Donar compte del present acord als serveis comptables de la Corporació, pel seu 

coneixement i efectes pertinents 
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 

 



 

 

Sisè.- Fer-ho públic per a general coneixement a través de l’E-tauler. 
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta.  
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta quan es preveu que es digitalitzi el 

registre de visites de la deixalleria.  
 
L’Alcalde respon que no recorda si el Consell Comarcal es va comprometre en una data fixa, pe rò 

segurament serà a final d’any.  
 
El Sr. Reche pregunta si es sancionarà a la persona que utilitzi més de tres vegades de l’àrea 

d’emergència. 
 
El regidor Sr. Josep Amargant respon que en aquest cas s’enviarà una carta d’advertència perquè es 

considera que s’està fent un mal ús de l’àrea d’emergència.  Però si l’usuari justifica la necessitat no 
passarà res i no es sancionarà.   
 

L’Alcalde manifesta que en principi les cartes són per fer pedagogia a aquelles persones que 
consideren que és més còmode anar regularment a l’àrea d’emergència que fer un bon ús del servei 
de porta a porta.  No obstant, enguany amb l’aplicació de la taxa justa canvi el paradigma perquè 

aquella persona que no utilitzi bé el servei pagarà més al cap de l’any.  
 
El Sr. Reche pregunta si amb el nou pla de gestió entren les inspeccions de bosses i papereres.  

 
El Sr. Amargant respon que les inspeccions es fan cada quinze dies en comptes de cada mes.  
 
L’Alcalde respon que segon l’últim informe del Consell Comarcal s’han inspeccionat entre 19 i 32 

bosses durant el mes de juny i s’han detectat infraccions.  
 
El Sr. Amargant manifesta que l’usuari pot justificar la seva conducta però si no ho fa tindrà una multa 

de 450 euros.  
 
El Sr. Reche pregunta quantes vegades es renten els contenidors de vidre. 

 
El Sr. Amargant respon que el Pla de gestió preveu que es faci dues vegades l’any.  
 

El Sr. Reche pregunta perquè els costos del Pla de gestió contempla el lloguer de vehicle.  
 
L’Alcalde respon que segurament són les despeses  d’algun rènting de vehicles i que s’imputen com a 

despesa a càrrec de l’Ajuntament.  
 
El Sr. Reche apunta la possibilitat de reduir despesa amb la recollida de resta de forma quinzenal.  

 
El Sr. Amargant respon que s’està valorant recollir la resta cada 15 dies però si es fa es substituirà 
per la recollida d’alguna altra fracció.   No es farà tan per estalviar sinó per optimitzar el servei, amb la 

recollida per exemple de vidre.  
 
El Sr. Reche manifesta que llegint la documentació no sabem veure el retorn dels materials que es 

deixen a la deixalleria, com ara el ferro o altres.  
 
L’Alcalde respon que desconeix la dada però que ho preguntarà.  

 
El Sr. Reche pregunta si les campanyes que estan previstes fer van dirigides totes a la taxa justa.  
 

L’Alcalde manifesta que el Pla de gestió preveu destinar un 1% del pressupost general a companya 
informativa i enguany es dirigirà sobretot a informar sobre la implementació de la taxa justa.  
 

El Sr. Reche proposa que també es destini una campanya a la reducció de residus.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, pregunta com està i què s’ha fet amb el tema dels 

ocupes de pisos que no gestionen els residus.  
 



 

 

El Sr. Amargant respon que alguns s’han adaptat al sistema però d’altres són negat a fer-ho.  Cal 
tenir en compte que els propietaris dels habitatges ocupats pagaran més amb la taxa justa si no fan 
una bona gestió, per això la solució passa per parlar amb aquests i fer pedagogia amb els ocupants i 

seguir insistint que entrin en el sistema, atès que sancionar-los no serveis per res perquè es declaren 
insolvents.    
 

L’Alcalde manifesta que a través dels Serveis Socials i servei d’habitatge es farà pressió perquè facin 
el reciclatge, entre aquests serveis faran pinça, però el cert és que la solució és molt i molt difícil.  
 

El Sr. Juan Antonio Marín, portaveu del grup PSC-CP manifesta que no veu correcte que es demani 
explicacions a la gent de perquè no fa la recollida d’orgànica.  Per altra banda malgrat Breda sigui 
dels municipis que més recicla això no es veu reflectit en la taxa.  

 
L’Alcalde respon que la quota de la taxa del servei de Breda està en la franja mitja-baixa de la mitjana 
de la comarca.  Cal dir que des de l’any 2012 no s’havia tocat malgrat que durant aquests deu anys 

s’ha incrementat molt l’IPC.   Actualment estem a 138 o 140 euros anuals en canvi si s’hagués 
actualitzat d’acord amb l’increment de l’IPC estaríem a 169 euros.  Ara amb la taxa justa ens trobarem 
que aproximadament un 20% de la població pagarà una mica menys (124 euros), un 60% pagarà un 

petit increment, i el 20% restant que no faci una bona gestió pagarà més.  Pensar que en un futur 
podrem pagar menys per la gestió dels residus és irreal, no podrem pagar menys  del que estem 
pagant.  

 
El Sr. Marín manifesta que els municipis que reciclen bé haurien de tenir un premi i s’hauria de 
reflectir en el preu de la taxa per ser exemplificant.  

 
L’Alcalde manifesta que molts pobles paguen entre 170/180/190 euros anuals per la recollida, i 
l’Ajuntament de Breda amb la taxa justa, que és un bon sistema,  ho ha pogut compensar amb un 
increment moderat al 60% de la població.   

 
El Sr. Marín demana que els dilluns es faci una recollida d’orgànica perquè estar tres dies sense 
recollida és massa temps.  

 
El regidor Sr. Sam Torres respon que si es fa la recollida d’orgànica el dilluns s’incrementa el cost del 
servei perquè quan es faci la recollida de resta també s’ha de fer la orgànica.  

 
El Sr. Marín exposa el problema de la recollida a la zona del carrer Aragay i Montnegre que afecta al 
municipi de Riells.  Demana donar-li una solució.  

 
L’Alcalde manifesta que s’ha de fer una actuació pedagògica i esperar que funcioni, atès que des de 
l’Ajuntament no es pot incentivar una actuac ió que vagi en contra de la gestió del porta a porta.  

 
El Sr. Marín demana que l’Ajuntament i el Consell Comarcal estudiïn el sistema de recollida amb 
contenidors amb control d’obertura, atès que s’han de buscar solucions al problema.  

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

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

9.0.- Aprovar inicialment el Pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons Next Generation 
EU 
 

Antecedents 
 
El 21 de juliol de 2020 el Consell Europeu va aprovar la creació del programa Next Generation EU per 

estimular la recuperació econòmica i la reparació dels danys causats per la pandèmia de COVID-19 i 
construir l'Europa de la nova generació, impulsant la transició ecològica, digital i resilient dels països 
membres de la Unió Europea.  

 
Un dels instruments financers que preveu el programa és el Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
(MRR).  

 
El Mecanisme de Recuperació i la Resiliència, establert a través del Reglament (UE ) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, és el nucli del fons de recuperació i, 



 

 

d'acord amb el principi de bona gestió financera, l'article 22 obliga els estats membres a incloure, en 
els plans de recuperació i resiliència que presentin, el disseny d'un sistema que estableixi mesures 
adequades per protegir els interessos financers de la Unió Europea.  

 
Concretament han d'incloure la prevenció, la detecció i la correcció dels conflictes d'interès, la 
corrupció i el frau en la utilització dels fons atorgats.  

 
A aquest efecte, els estats membres han d'establir un sistema de control intern eficaç i eficient i 
recuperar els imports abonats erròniament o utilitzats de manera incorrecta.  

 
Els estats membres poden recórrer als sistemes nacionals habituals de gestió pressupostària, no 
obstant l’Estat espanyol va aprovar una Ordre ministerial HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la 

qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).  
 
L'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021 estableix que tota entitat, decisora o executora, que participi en 

l'execució de les mesures del PRTR ha de disposar d'un pla de mesures antifrau que li permeti 
garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat 
amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, 

la corrupció i els conflictes d'interès.  
 
Així, en compliment d’aquest mandat, l’Ajuntament de Breda ha elaborat un Pla de mesures antifrau 

per a la gestió de fons europeus, que s ’estructura mitjançant una sèrie de mesures al voltant de les 
quatre àrees clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució. 
 

Aquest Pla serà aplicable, exclusivament, a les actuacions que dugui a terme l’Ajuntament de Breda 
per a l'execució dels fons del MRR, dins de les obligacions establertes en el PRTR,  amb la voluntat de 
perseguir les irregularitats, el frau, la corrupció i els conflictes d'interès en la gestió i l'execució dels 
fons europeus amb la pretensió última de salvaguardar els principis de bona gestió financera i de 

protecció dels interessos financers de la Unió Europea.  
 
El Pla s'aplicarà a l’administració municipal incloent totes les persones de l’Ajuntament de Breda 

implicades en la gestió de diners públics i, en concret, a totes aquelles que tinguin algun tipus de 
relació amb el disseny, la gestió, l’elaboració o l’execució dels projectes que comptin amb 
finançament del PRTR, inclosos contractistes i subcontractistes. 

 
S’estableixen tres actuacions obligatòries  dins aquest pla: l'avaluació del risc de frau, la formalització 
de la declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) i la disponibilitat d'un procediment per 

abordar els conflictes d'interès.  
 
Així doncs, el Pla té per finalitat l’adopció d’una política de tolerància zero amb el frau i s’estableix 

amb la voluntat de garantir que els fons s'utilitzen de conformitat amb les normes aplicables i, en 
particular, que hi ha una prevenció adequada, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflic tes 
d'interessos. 

 
Legislació aplicable 
 

Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer del 2021 pel qual 
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la resta de normativa que el desenvolupi.  
Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, 

sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament Financer de la 
UE). DOUE de 30 de juliol de 2018, núm. 193.  
Directiva (UE) 2017/1371, del Parlament europeu i del Consell de 5 de juliol del 2017, sobre la lluita 

contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través del Dret penal (Directiva PIF). 
DOUE de 28 de juliol de 2017, núm. 198.  
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 

modernització de l'Administració pública per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència esmentat.  
Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els 

següents acords: 
 



 

 

Primer.- Aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Breda que s’incorpora com annex al  
present acord plenari i que té com objectiu establir els principis i les normes que seran d’aplicació i 
observança en matèria antifrau, anticorrupció i per evitar els conflictes d’interessos en relació amb els 

fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR). 
 
Així mateix, el Pla inclou els annexos que s’indiquen a continuació:  

 
Annex I. Declaració institucional aprovada pel Ple municipal. 
 

Annex II. Avaluació de riscos. 
 
Annex III. Banderes vermelles 

. 
Annex IV. Model de DACI. 
 

Annex V. Procediment intern d’actuació en situacions de conflicte d’interès.  
 
Annex VI. Procediment intern d’actuació davant indicis o evidències de frau o 

corrupció. 
 
 

Segon.- Aprovar la declaració institucional de compromís de lluita contra el frau, en els  termes 
següents:  
 

“L’Ajuntament de Breda és una institució oberta, transparent, accessible, íntegra i  
compromesa amb la millora contínua dels serveis i les polítiques públiques que presta a 
la ciutadania, capaç de generar oportunitats de futur i de progrés social, econòmic i 
personal per a tothom. Per a això, es compromet a complir i a traslladar a tots els  

treballadors i treballadores, i a la ciutadania en general els valors següents en el 
desenvolupament de la seva activitat: 
 

▪ L’honestedat i la dedicació com a distinció principal del comportament col·lectiu.  
 
▪ La responsabilitat, la integritat i l’eficiència, a l’hora d’administrar els recursos públics.  

 
▪ Una governabilitat basada en el capital humà del municipi, en les capacitats dels/les 
professionals de l’Ajuntament i del conjunt de la ciutadania.  

 
▪ La cohesió i la convivència al municipi com a factors clau de desenvolupament i progrés.  
 

L’Ajuntament de Breda es compromet a mantenir els estàndards més elevats de qualitat 
jurídica, ètica i moral, a adoptar els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, i a 
desplegar les mesures idònies contra el frau i la corrupció.  

 
L’actuació dels poders públics, i dels seus representants i empleats públics, en l’exercici 
de les seves funcions ha de ser coherent amb els valors d'integritat, honestedat, 

transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat i objectivitat.  
 
L'objectiu de la política de lluita contra el frau és promoure una cultura d'integritat que 

exerceixi un efecte dissuasiu enfront de qualsevol tipus d'activitat fraudulenta i establir 
uns elements de gestió que en permetin la prevenció, la detecció, la investigació, la 
correcció i la depuració de responsabilitats. 

 
Amb aquest objectiu i per garantir el compliment dels estàndards europeus, i del marc 
jurídic estatal i autonòmic, l’Ajuntament de Breda redactarà i desplegarà un Pla de 

Mesures Antifrau, dirigit a millorar la infraestructura de transparència i bon govern i  els 
mecanismes de prevenció, detecció correcció i persecució del frau, la corrupció i els 
conflictes d’interès i, en conseqüència, a consolidar la confiança en la nostra institució.”  

 
Tercer.- Constituir un Comitè Antifrau per assegurar una correcta aplicació de les mesures antifrau 
que l’Ajuntament incorpora en el seu Pla de Mesures Antifrau i encarregar-li com a primera tasca 

l’avaluació inicial del risc de frau, i DESIGNAR com a membres d’aquest comitè els següents:  
 
- Alcalde/sa.  



 

 

- Secretari/a-interventor/a.  
- Tresorer/a.  
- Tècnic/a d’administració general.  

- Tècnic/a d’administració especial.  
 
Quart.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona pel general 

coneixement i difondre a través de la pàgina web de la Corporació la voluntat ferma i decidida de 
l’Ajuntament de Breda respecte a fer front al frau en qualsevol de les seves manifestacions, actuant 
sota els valors d’integritat, objectivitat i rendició de comptes.  

 
El text íntegre del Pla de mesures antifrau i els seus annexos es poden consultar seguint el següent 
enllaç:  

https://www.seu-e.cat/ca/web/breda/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-
normativa/normativa-plans-i-programes/pla-de-mesures-antifrau-198  
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta.  
 

La Sra. Judit Cortada, portaveu de JxCat-Breda, manifesta que el Pla és molt correcte i necessari, 
però no és correcte ni coherent que el redacti la mateixa entitat que l’ha d’aplicar. 
 

L’Alcalde respon que en matèria de control l’Ajuntament ja disposa d’una figura que és el secretari-
interventor, que controla i fiscalitza la gestió econòmica-financera de l’Ajuntament i per tant,  el Pla és 
una eina més de control pels fons europeus. Dit això, ens trobem que cap organisme superior ha 

redactat un pla de mesures antifrau pels Ajuntaments,  només l’ACM ha fet una guia de com redactar 
aquests plans i la majoria dels ajuntaments l’estan seguint, però la redacció s’ha de fer mitjançant els 
seus propis serveis.    
 

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

Cortada Esteve, Aleix Reche Martí) 
 
 
10.0.- Aprovar la moció en suport als Guàrdies Municipals i per la seguretat als municipis de 

Catalunya 
 
A petició del cos de Policia Local de Breda es presenta la següent moció: 

 
MOCIÓ EN SUPORT ALS GUÀRDIES MUNICIPALS I PER LA SEGURETAT ALS MUNICIPIS DE 
CATALUNYA 

 
A Catalunya hi ha 135 municipis de menys de 10.000 habitants que disposen de Guàrdies Municipals, 
anomenats genèricament Vigilants Municipals. Un col·lectiu de professionals de 441 agents que donen 

servei de seguretat a uns 432.000 habitants segons les dades facilitades per l'Associació d'Agents, 
Guàrdies i Vigilants Municipals de Catalunya i que es desprenen del treball de camp elaborat al mes 
de març de 2022. 

 
Els cossos de Guàrdies Municipals, per necessitats dels Ajuntaments i per l'autoritat que representen 
els càrrecs electes i pel desenvolupament de la llibertat d'autonomia local, realitzen de facto les 

mateixes funcions que les Policies Locals de Catalunya. 
 
Els Guàrdies Municipals són la policia de petits municipis que entre altres funcions, vigilen, ordenen i 

regulen el trànsit, s'encarreguen de la seguretat dels espais públics, auxilien als ciutadans, porten a 
terme les tasques de protecció civil i fan complir les lleis, disposicions,  els bans i les ordenances 
municipals, en especial les ordenances de civisme i circulació per ser aquestes matèries les que més 

controvèrsia generen als municipis. I com no podria ser d'altra manera, auxilien a les autoritats 
judicials i a la resta de cossos de seguretat. 
 

És una realitat que els municipis que disposen de Guàrdies Municipals han experimentat canvis 
sociològics; la millora de la xarxa viaria de Catalunya, les noves tecnologies, la descentralització 
d'empreses i la cultura de l'oci a l'entorn rural entre altres motius ha fet que els municipis rurals tinguin 

les mateixes necessitats que municipis amb població més dimensionada i que disposen de policia 



 

 

local. Per tant, podem parlar que les diferències en qüestions de seguretat entre les ciutats i els petits 
municipis poden ser quantitatives però no qualitatives. 
 

Es dona el fet que la seguretat també ha experimentat un canvi social en totes les seves vessants, en 
les noves tipologies delictives, noves realitats socials del territori, en l'exigència d'una millor atenció al 
ciutadà, etc. En canvi, els que vetllen per la seguretat als nostres municipis continuen sent els 

guàrdies municipals. 
 
La seva formació l'han hagut d'assolir per mitjans propis o amb la col·laboració dels seus 

ajuntaments. La formació que ofereix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és minsa i no 
obligatòria. Sovint sense eines adients exerceixen les funcions policials que tenen encomanades.  
 

Els Guàrdies Municipals s'han convertit en una peça clau a la seguretat en els seus municipis, 
convertint-se en un referent policial per a la població. 
 

Actualment, la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya està treballant en la nova llei de Policia 
de Catalunya. Una llei ambiciosa que pretén englobar a tots els actors que actuen per a la seguretat 
pública de Catalunya. 

 
En aquests darrers mesos no ha quedat clar, a través de declaracions dels màxims responsables del 
Departament d'Interior i redactors de la nova llei, si les Guàrdies Municipals formaran part del nou 

sistema de Policia de Catalunya o seran classificades com a cossos no policials a regular i posar 
limitacions a les seves funcions. 
 

Aquestes intencions estan completament allunyades de les necessitats que avui en dia tenim al món 
local i es perd l'oportunitat perquè es reconegui als cossos de Guàrdies Municipals com el que són, 
policies locals a tota regla. Es perd l'oportunitat que se'ls donin garanties jurídiques a l'activitat que 
realment duen a terme i es garanteixi la seva formació i integració dins de l'estructura que regula als 

cossos que formen la seguretat publica a Catalunya. 
 
Entenem la seguretat com un dret fonamental i nosaltres com a membres electes tenim l'obligació de 

garantir aquest dret als ciutadans que representem. 
 
Així doncs, si finalment els cossos de guàrdies, agents o vigilants municipals no són reconeguts com 

a policia, els municipis que disposen d’aquest servei (de manera satisfactòria i amb un resultat més 
que demostrable), patiran un fort retrocés en la seguretat i els seus habitants es convertiran en 
ciutadans de segona només pel fet de viure a poblacions rurals. 

 
Els cossos de guàrdies, agents i vigilants i llurs responsables polítics dels serveis, no poden 
permetre’s trenta anys més d'indefensió jurídica, de formació i promoció;  i de la impossibilitat d'accés 

a eines que millorin la seguretat dels seus pobles. 
 
Creiem que cal donar als Guàrdies Municipals un marc legal que faci un reconeixement efectiu de la 

seva feina real i que tant siguin reconeguts com a cossos policials i equiparar-los en drets a la resta 
de ciutadans i ciutadanes dels municipis de Catalunya. 
 

Pels motius exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Breda l'adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Reclamar a la comissió redactora de la Llei Integral de Seguretat de Catalunya del 

Parlament de Catalunya que siguin reconeguts com a actors policials els Agents, Guàrdies i Vigilants 
Municipals. 
 

Segon.- Que els nostres Agents, Guàrdies i Vigilants Municipals siguin reconeguts i regulats com el 
que són, policies locals de Catalunya. 
 

Tercer.- Establir a la nova llei l'obertura d'un període d'adaptació i formació que garanteixi el traspàs 
dels vigilants municipals a Policia Local. 
 

Quart.- Donar trasllat d'aquesta moció a tots els partits polítics amb representació al  Parlament de 
Catalunya. 
 

Cinquè.- Donar trasllat del present acord a l'Associació d'Agents, Guàrdies i Vigilants Municipals de 
Catalunya. 
 



 

 

Intervencions: 
El regidor Sr. Josep Amargant presenta i llegeix la moció.  Conclou dient que la moció és formula com 
a reconeixement de la feina feta pels membres de la Guardia municipal durant tots els anys que han 

servit a Breda.   
 
El Sr. Juan Antonio Marín, portaveu del grup PSC-CP manifesta que el Govern de la Generalitat en 

una qüestió com aquesta, podria atendre les peticions dels municipis sense necessitat que hagin de 
fer mocions des dels Ajuntaments.  
 

El Sr. Amargant manifesta que la moció és una forma de recordar-ho i per tant que ho tinguin en 
compte.  
 

L’Alcalde manifesta que la nova llei de policia preveu unificar el règim de tots els cossos policials, tant 
de Mossos com de policia local, en canvi deixa als vigilants sense definir les seves funcions.  Seran 
dos categories diferents i els vigilants no tindran garantida la seguretat jurídica sobre la seva actuació.  

Pensem que és important que es dissenyi una policia integral de Catalunya, però cal tenir en compte 
el règim jurídic dels vigilants.  
 

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

abstenció (Aleix Reche Martí) 
 
11.0.- Assumptes urgents.  No s’escau 
 
 

12.0.- 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 les actuacions de control sobre el 
trànsit a l’entrada del municipis que va fer la policia local.  Pregunta què es buscava.  

 
El Sr. Josep Amargant respon que l’Alcalde ho va explicar molt bé a la compareixença que va fer a 
través d’Instagram Live,  i bàsicament es busca garantir les condicions de seguretat dels vehicles, ja 

sigui el control que s’ha passat la ITV o les assegurances i en general les condicions de circulació.  
Fer controls sobre aquestes qüestions és una garantia per tots els ciutadans.  
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT, pregunta si la rasa  que es va fer a la carretera 
d’Arbúcies per instal·lar la xarxa de fibra òptica a quedarà tal com l’han deixada.  
 

L’Alcalde respon que des de l’Ajuntament es parlarà amb la Generalitat perquè s’arregli perquè no és 
acceptable tal com ha quedat.  Han deixat un nyap important.  Si no ho arregla la Generalitat ho haurà 
de fer el servei de carreteres.  

 
El Sr. Reche pregunta per la previsió de fer la pista darrera el pavelló. 
 

L’Alcalde respon que la regidoria ho tenia present i la idea era poder-ho fer el 2022 o 2023.  
 
El Sr. Reche pregunta en quin estat està l’auditoria del servei d’aigua.  

 
L’Alcalde respon que aquesta setmana havia de tenir una reunió sobre aquesta qüestió però s’ha 
hagut de posposar per problemes d’agenda.  Manifesta que la idea és poder fer una convocatòria de 

la Comissió de control de l’Aigua durant el mes de setembre o octubre i explicar l’estat de l’auditoria.  
 
El Sr. Juan Antonio Marín, portaveu del grup PSC-CP proposa com a mesura d’estalvi energètic que 

s’apagui l’enllumenat de la torre de l’església durant les nits, a partir de la 1 h. i els caps de setmana 
es podria deixar més temps obert.  
 

El Sr. Amargant respon que la torre i l’església són una senya d’identitat de Breda i és important que 
la gent que arriba a Breda, sigui l’hora que sigui, en pugui gaudir.  Molts monuments dels pobles 
s’il·luminen tota la nit, a més la il·luminació dona seguretat al centre del poble.  

 



 

 

El Sr. Marin discrepa i diu que es tracta d’una contaminació lumínica i que en els temps actuals cal 
potenciar l’estalvi.   En aquest punt, pregunta si des de l’Ajuntament s’està estudiant posar plaques 
fotovoltaiques.  

 
L’Alcalde respon que estem dins una línia d’ajuts europeus que coordina la Diputació de Girona, que 
preveu realitzar un projecte, valorat amb uns 200.000 euros, per posar plaques solars a uns quatre o 

cinc equipaments municipals.  Conclou dient que és una subvenció demanada i està al caure, i si ens 
la donen es farà el projecte.  
 

El Sr. Marín prega que s’arregli la rasa que està sense tapar davant la terrassa del bar el Petit Racó.  
 
El Sr. Amargant respon que s’ha arreglat aquest divendres passat.  

 
El Sr. Marín pregunta si s’estan prenent mesures de prevenció de focs.  
 

El Sr. Sam Torres respon que aquest anys s’ha tornat a fer la neteja de la franja perimetral de 25 
metres i les parcel·les del nucli estan bastant netes. Manifesta que el petit incendi que va ocorre 
recentment, per sort no va anar a més,  però va ser gràcies al fet que la parcel·la estava neta.  

Conclou dient que l’Ajuntament té un conveni amb l’ADF de Riells, i en base aquest conveni, l’ADF 
posa a disposició de l’Ajuntament una cuba d’aigua que demà es portarà a Sant Anna per l’Aplec, 
com a mesura de prevenció.  A part del conveni amb l’ADF, l’Ajuntament té activitats i preparats tots 

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

 
Signat electrònicament. 
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