
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 3 D´OCTUBRE DE 2022 
 
Identificació de la sessió:  

Núm. PLE2022000006  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 3 d´octubre de 2022 

Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 21:57 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 25 de juliol de 2022 
 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, en 25 de 

juliol 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 

X2022001436 JUNTA DE GOVERN JGL2022000028  11/07/2022 

X2022001437 JUNTA DE GOVERN LOCAL DELIBERATIVA JGL2022000029  18/07/2022 

X2022001438 JUNTA DE GOVERN JGL2022000030  25/07/2022 

X2022001439 JUNTA DE GOVERN LOCAL DELIBERATIVA JGL2022000031  01/08/2022 

X2022001440 JUNTA DE GOVERN JGL2022000032 08/08/2022 

X2022001441 JUNTA DE GOVERN LOCAL DELIBERATIVA JGL2022000033 19/08/2022 

X2022001442 JUNTA DE GOVERN JGL2022000034 22/08/2022 

X2022001946 JUNTA DE GOVERN LOCAL DELIBERATIVA JGL2022000035 29/08/2022 

X2022002011 JUNTA DE GOVERN JGL2022000036 05/09/2022 

X2022002088 JUNTA DE GOVERN LOCAL DELIBERATIVA JGL2022000037 12/09/2022 

 
Resultat: 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  23 de juliol el 30 de 

setembre de 2022: 
 

Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2022DECR000638  X2022001296 25/07/2022 Ingressos directes del 8 al 30 de juny de la caixa de la corporació 

2022DECR000639  X2022001158 25/07/2022 Liquidació abril Gestió Tributària XALOC 

2022DECR000640  X2022001059 25/07/2022 DEC BAIXA DEFINITIVA PADRO HABITANTS 22072022  

2022DECR000641  X2022001651 25/07/2022 DEC ATORGAR LLIS US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 25072022  

2022DECR000642  X2022000264 25/07/2022 Resolució al·legacions expedient sancionador aparcament Barcelona, 22 
2022DECR000643  X2022001038 25/07/2022 Arxiu expedient ordre execució 

2022DECR000644  X2022001659 25/07/2022 Decret assignació arma Piexon 

2022DECR000645  X2022001657 25/07/2022 Decret sobre assignació arma PIEXON 

2022DECR000646  X2022001665 26/07/2022 
DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 

26072022  
2022DECR000647  X2022001664 26/07/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de MAGS 

2022DECR000648  X2022001670 26/07/2022 DEC ATORGAR LLIC US ESPECIAL ESPAI PUBLIC 26072022  

2022DECR000649  X2022001663 26/07/2022 Decret tramesa de denuncia infracció per abocament de residus 

2022DECR000650  X2022001629 26/07/2022 Aprovar nòmines treballadors mes de juliol 

2022DECR000651  X2022001629 26/07/2022 Aprovar el pagament de les indemnitzacions als membres del tribunal 

2022DECR000652  X2022001652 26/07/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 26072022  

2022DECR000653  X2022001669 26/07/2022 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de 
govern del mes de juliol de 2022 

2022DECR000654  X2022001649 26/07/2022 
Requeriment d'indemnització per robatori a les escoles del CEIP 
Montseny 

2022DECR000655  X2022001241 27/07/2022 
Modif icació assignació de les funcions de secretaria-intervenció, amb 

caràcter accidental X2022001241 (Dec. X2022001515 ) 

2022DECR000656  X2022001439 27/07/2022 DEC ORDRE DEL DIA 27072022  

2022DECR000657  X2022001514 27/07/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 
2022DECR000658  X2022001514 27/07/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000659  X2022001660 28/07/2022 DEC INFORME POLICIAL 25072022  

2022DECR000660  X2022001424 28/07/2022 Aprovar pagament factures de f inals de juny 

2022DECR000661  X2022001515 28/07/2022 Aprovar el pagament de les factures mensuals 

2022DECR000662  X2022001713 28/07/2022 Nomenament d'Alcalde accidental i delegació de funcions 

2022DECR000663  X2022001730 29/07/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 29072022  

2022DECR000664  X2022001732 29/07/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 29072022  

2022DECR000665  X2022001726 29/07/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 29072022  

2022DECR000666  X2022001733 29/07/2022 
Decret sobre col·laboració del servei de protecció civil per la festa major 
de Riells i Viabrea 

2022DECR000667  X2022001667 29/07/2022 Pagament sanció Hisenda 

2022DECR000668  X2022001746 01/08/2022 
DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 
01082022  

2022DECR000669  X2022001629 01/08/2022 Aprovar el pagament de les liquidacions de Brigada Jove 

2022DECR000670  X2022001749 01/08/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 01082022  

2022DECR000671  X2022001756 01/08/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de XRC 

2022DECR000672  X2022001755 01/08/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de EMS 

2022DECR000673  X2022001750 01/08/2022 Concessió bestreta a un treballador 

2022DECR000674  X2022000136 01/08/2022 
Aprovar acta arqueig despeses gener a juliol i reposició de fons targeta 
moneder Escola Bressol 

2022DECR000675  X2022000686 02/08/2022 Atorgar llicència ús i obres provisionals 

2022DECR000676  X2022001640 02/08/2022 Permís dia personal no retribuït 

2022DECR000677  X2022001440 03/08/2022 DEC ORDRE DEL DIA 03082022  

2022DECR000678  X2022001417 03/08/2022 
Sol·licitud de subvenció per la redacció del Pla director d'abastament 
d'aigua 

2022DECR000679  X2021001207 03/08/2022 DEC CADUCITAT EXP RECLAMACIO PATRIMONIAL 03082022  

2022DECR000680  X2022001725 03/08/2022 Matrícules Escola Bressol curs 2022-2023 

2022DECR000681  X2022001595 04/08/2022 Rebuts escola bressol del mes de juliol 

2022DECR000682  X2022001779 04/08/2022 Aprovar despesa material Policia Local 

2022DECR000683  X2022001587 04/08/2022 Aprovar factures d'Endesa mes de juny 

2022DECR000684  X2022001744 04/08/2022 Aprovar pagament factures 

2022DECR000685  X2022001786 04/08/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 04082022  

2022DECR000686  X2022001785 04/08/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 04082022  

2022DECR000687  X2022001531 04/08/2022 Aprovar canvi de titularitat activitat 

2022DECR000688  X2022001788 04/08/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 04082022  
2022DECR000689  X2022001787 04/08/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 04082022  

2022DECR000690  X2022001790 04/08/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 04082022  

2022DECR000691  X2022001792 04/08/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 04082022  



 

 

2022DECR000692  X2022001791 04/08/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 04082022  

2022DECR000693  X2022001703 04/08/2022 Devolució ingrés indegut taxa llicència urbanística PHE 

2022DECR000694  X2020002462 04/08/2022 PAGAMENT SUBVENCIO 

2022DECR000695  X2022001793 05/08/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000696  X2022001794 05/08/2022 Aprovar pagament desplaçaments treballadors 

2022DECR000697  X2022001202 05/08/2022 
Requeriment de complement documentació per tramitar expedient de 
reclamació patrimonial. 

2022DECR000698  X2022001700 08/08/2022 DEC BAIXA PADRO HABITANTS 08082022  

2022DECR000699  X2022001799 08/08/2022 Aprovar la modif icació de crèdit núm. 13/2022 per generació de crèdit 

2022DECR000700  X2022001780 09/08/2022 
Decret sobre avocació de la competència per aprovar un contracte menor 
de serveis 

2022DECR000701  X2022001707 09/08/2022 
Decret sobre avocació de la competència per aprovar un contracte menor 
de serveis 

2022DECR000702  X2022001574 09/08/2022 DEC CANVI TITULARITAT NINXOL 177A 13072022  

2022DECR000703  X2022001815 09/08/2022 DEC CANVI TITULARITAT NINXOL 539 09082022  

2022DECR000704  X2022001761 09/08/2022 
Aprovar el contracte menor de serveis de la regidoria de cultura prèvia 
avocació de la competència 

2022DECR000705  X2022001666 09/08/2022 
Decret d'avocació de la competència per aprovar un contracte menor de 

serveis 

2022DECR000706  X2022001803 09/08/2022 
Aprovació dels càrrecs del juny del 2022 del servei de Gestió tributària i 
cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000707  X2022001764 09/08/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 09082022  

2022DECR000708  X2022001763 09/08/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 09082022  

2022DECR000709  X2022001802 09/08/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 09082022  

2022DECR000710  X2022001765 09/08/2022 
Aprovació liquidació del mes de juny del servei de Gestió tributària i 
cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000711  X2022001804 09/08/2022 Baixes drets gestió tributària CCS del mes de juny 

2022DECR000712  X2022001710 10/08/2022 
Decret sobre avocació de la competència per aprovar un contracte menor 
de subministrament 

2022DECR000713  X2022001514 11/08/2022 Aprovar el pagament de les factures de juliol 

2022DECR000714  X2022001626 11/08/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000715  X2022001626 11/08/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000716  X2022001583 11/08/2022 Donar conformitat a una explotació d'animals per autoconsum 

2022DECR000717  X2022001794 11/08/2022 Aprovar les nòmines dels treballadors del mes d'agost 

2022DECR000718  X2022001842 11/08/2022 Aprovar devolució ingressos indeguts abonaments piscina 2022 
2022DECR000719  X2022001718 11/08/2022 DEC INFORME POLICIA 28072022  

2022DECR000720  X2022001146 12/08/2022 
Decret sobre proposta d'acord de derivació de responsabilitat al 

contractista de les obres d'urbanització de la UA16 

2022DECR000721  X2022001744 12/08/2022 Aprovar el pagament de factures 

2022DECR000722  X2022001441 12/08/2022 DEC ORDRE DEL DIA 12082022  
2022DECR000723  X2021000452 16/08/2022 Nomenament funcionari de carrera agent de la Policia Local 

2022DECR000724  X2021000452 16/08/2022 Nomenament funcionari de carrera agent de la Policia Local 

2022DECR000725  X2022000492 17/08/2022 
DEC LIQUID TAXA EXPED LLICENC US PRIVAT BUSTIA CORREU 13 

17082022  

2022DECR000726  X2022001442 17/08/2022 DEC ORDRE DEL DIA 17082022  
2022DECR000727  X2022001914 17/08/2022 DEC CANVI TITULARITAT NINXOL 303 16082022  

2022DECR000728  X2022001907 17/08/2022 Decret sobre assignació arma policia local IA erroni 

2022DECR000729  X2022001906 17/08/2022 Decret sobre assignació arma a agent de la policia local CAA 

2022DECR000730  X2022000724 18/08/2022 
DEC LIQUID TAXA EXPED LLICENC US PRIVAT BUSTIA CORREU 13 

18082022  

2022DECR000731  X2022001927 18/08/2022 
DEC LIQUID TAXA CLAU BUSTIA CORREU 15 CENTRE CIVIC 

18082022  

2022DECR000732  X2022001907 18/08/2022 Assignació arma policia local IA 

2022DECR000733  X2022000076 18/08/2022 
Concedir permís per ocupació de via pública temporal, amb una xurreria, 
durant la celebració de la Festa Major 2022 

2022DECR000734  X2022001916 18/08/2022 DEC CONCESSIO NINXOL REVERTIT 260 50 ANYS 17082022  

2022DECR000735  X2022001917 19/08/2022 DEC CANVI TITULARITAT NINXOL 4-C 19082022  

2022DECR000736  X2022001941 22/08/2022 
DEC US TEMPORAL EQUIPAMENT MUNICIPAL ESCOLA I PISCINA 
22082022  

2022DECR000737  X2022001944 24/08/2022 DEC TAXA INFORME POLI 23082022  

2022DECR000738  X2022001919 24/08/2022 DEC INFORME POLICIA 17082022  

2022DECR000739  X2022000514 24/08/2022 Liquidació taxa informe policia 

2022DECR000740  X2022001946 24/08/2022 DEC ORDRE DEL DIA 24082022  

2022DECR000741  X2022001921 25/08/2022 
DEC LLICENCIA US ESPECIAL ESPAI PUBLIC PL CONVENT 
17082022  

2022DECR000742  X2022001949 25/08/2022 
DEC US TEMPORAL EQUIPAMENT MUNICIPAL ESPAI JOVE 
24082022  

2022DECR000743  X2022001982 28/08/2022 
Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Promoció econòmica 
pel control inicial de la instal·lació d'atraccions de la Festa Major 

2022DECR000744  X2022001932 30/08/2022 DEC APROVACIO PLA D'US CENTRE CIVIC I SOCIAL 29082022  

2022DECR000745  X2022001984 30/08/2022 
Aprovar un contracte menor de serveis de l'àrea de Festes per 
l'organització de diverses activitats pe part d'U9-7KOU per la Festa Major 

2022DECR000746  X2022000346 30/08/2022 Pla i disposició de Tresoreria 

2022DECR000747  X2022001744 30/08/2022 Pagament factures mensuals dels tècnics 

2022DECR000748  X2022002001 30/08/2022 Bestreta Regidor de Cultura Fira de l'Olla 

2022DECR000749  X2021001270 30/08/2022 Aprovar f i de contracte personal laboral 

2022DECR000750  X2022001929 31/08/2022 DEC ALTA PLACA GUAL 467 MONTNEGRE 7 25082022  



 

 

2022DECR000751  X2022000686 31/08/2022 Rectif icar liquidació llicència urbanística 

2022DECR000752  X2022002011 31/08/2022 DEC ORDRE DEL DIA 31082022  

2022DECR000753  X2022002014 31/08/2022 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de 
govern del mes d'agost de 2022 

2022DECR000754  X2022001743 31/08/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000755  X2022001743 31/08/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000756  X2022001626 01/09/2022 Aprovar el pagament de les factures de f inals de juliol 

2022DECR000757  X2022002044 01/09/2022 Aprovar el pagament de diverses despeses 

2022DECR000758  X2022001794 01/09/2022 Aprovar el pagament de les liquidacions de personal del mes d'agost 

2022DECR000759  X2022001795 01/09/2022 
Aprovació inicial del projecte de conservació i manteniment de paviments 
asfàltics i millora de l'accessibilitat a diversos carrers de la vila de Breda 

2022DECR000760  X2022002055 01/09/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de GHF 

2022DECR000761  X2022002054 01/09/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de MSA  

2022DECR000762  X2022002053 01/09/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de PMH 

2022DECR000763  X2022002052 01/09/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de CGA  

2022DECR000764  X2022002062 02/09/2022 
Aprovació baixes de juliol del servei de Gestió tributària i cadastral del 
Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000765  X2022002046 02/09/2022 
Aprovació dels càrrecs de juliol del 2022 del servei de Gestió tributària i 
cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000766  X2022002064 02/09/2022 Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria d'esports 

2022DECR000767  X2022001974 02/09/2022 
Resolució sobre la sol·licitud d’autorització d'ocupació de via pública 
temporal amb atraccions per la Festa Major 2022 

2022DECR000768  X2022002045 02/09/2022 DEC CANVI TITULARITAT I DUPLICAT NINXOL 401 01092022  

2022DECR000769  X2022002059 02/09/2022 Devolució ingressos indeguts duplicat llicència urbanística 

2022DECR000770  X2022002042 02/09/2022 
Aprovació liquidació del mes de juliol del servei de Gestió tributària i 

cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000771  X2022000336 02/09/2022 
Resolució sobre la sol·licitud d’autorització d'ocupació de via pública 

temporal amb atraccions per la Festa Major 2022 

2022DECR000772  X2022000080 02/09/2022 
Resolució sobre la sol·licitud d’autorització d'ocupació de via pública 
temporal amb atraccions per la Festa Major 2022 

2022DECR000773  X2022000526 02/09/2022 
Resolució sobre la sol·licitud d’autorització d'ocupació de via pública 
temporal amb atraccions per la Festa Major 2022 

2022DECR000774  X2022000558 02/09/2022 
Resolució sobre la sol·licitud d’autorització d'ocupació de via pública 
temporal amb atraccions per la Festa Major 2022 

2022DECR000775  X2022001924 02/09/2022 
Resolució sobre la sol·licitud d’autorització d'ocupació de via pública 
temporal amb atraccions per la Festa Major 2022 

2022DECR000776  X2022002075 05/09/2022 DEC TARGETA APARCAMENT PERSONA DISCAPACITAT 05092022  

2022DECR000777  X2022002060 05/09/2022 DEC CONCESSIO NINXOL REVERTIT 395 50 ANYS 05092022  

2022DECR000778  X2022002088 07/09/2022 DEC ORDRE DEL DIA 07092022  

2022DECR000779  X2022000469 07/09/2022 
Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de via pública d’instal·lació 
d’una xurreria 

2022DECR000780  X2022002078 07/09/2022 
Bestreta per adquisició de cartells per la Fira de l'Olla i d'un aparell de 

cinema 

2022DECR000781  X2022002044 07/09/2022 Aprovar el pagament de factures 

2022DECR000782  X2022001486 12/09/2022 Decret d'inici de la protecció de la legalitat urbanística i sancionador 
2022DECR000783  X2022002094 12/09/2022 Aprovar la modif icació de crèdit núm. 14/2022 per generació de crèdit 

2022DECR000784  X2022002106 12/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 12092022  

2022DECR000785  X2022002110 12/09/2022 
Aprovar la contractació del subministrament d'alarmes al Museu Els 

Forns 

2022DECR000786  X2022002112 12/09/2022 
Aprovar la liquidació de la taxa per la utilització privativa i aprofitaments 
especials del domini públic local amb atraccions per la Festa Major 2022 

2022DECR000787  X2022002066 13/09/2022 
Reclamació de danys a béns municipals coberts per pòlissa 
d’assegurança multi risc industrial. 

2022DECR000788  X2022002123 13/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 13092022  

2022DECR000789  X2022002056 13/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 13092022  

2022DECR000790  X2022002034 13/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 13092022  

2022DECR000791  X2022001639 13/09/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA MATRIMONI CIVIL ALCALDE 08082022  

2022DECR000792  X2022002129 13/09/2022 
DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 
13092022  

2022DECR000793  X2022002007 13/09/2022 DEC ATORGAR US PRIVATIU ESPAI PUBLIC 13092022  

2022DECR000794  X2022002080 13/09/2022 DEC NO ADMETRE ALEGACIONS 06092022  

2022DECR000795  X2022002057 13/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 13092022  

2022DECR000796  X2022002021 13/09/2022 Línies fonamentals del pressupost 2023 

2022DECR000797  X2022002135 14/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 14092022  

2022DECR000798  X2022002130 14/09/2022 DEC ORDRE DEL DIA 14092022  
2022DECR000799  X2022001546 14/09/2022 Aprovar pòlissa d’assegurances de la furgoneta Volkswagen 

2022DECR000800  X2022002124 14/09/2022 Contractació LLSG auxiliar administratiu per vacances de CLC 

2022DECR000801  X2022001747 14/09/2022 DEC ALTA PADRO HABITANTS 14092022  

2022DECR000802  X2022002139 15/09/2022 

Aprovar la sol·licitud d'una subvenció al Servei Català de Trànsit per al 

desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i 
sostenible, intel·ligent, la pacif icació del trànsit i la reducció de 
l'accidentalitat en l'àmbit urbà 

2022DECR000803  X2022002016 15/09/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000804  X2022002016 15/09/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000805  X2022002010 15/09/2022 Devolució ingrés indegut abonament piscina XMG 

2022DECR000806  X2022002157 15/09/2022 Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis  

2022DECR000807  X2022002016 15/09/2022 Aprovar el pagament de factures de f inals d'agost 



 

 

2022DECR000808  X2022002133 16/09/2022 DEC ADDICIO ML DE CONTRAGUAL A GUAL PLACA 455 16092022  

2022DECR000809  X2022002173 16/09/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA MATRIMONI CIVIL ALCALDE 16092022  

2022DECR000810  X2022002159 16/09/2022 
Aprovació dels càrrecs d'agost del 2022 del servei de Gestió tributària i 
cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000811  X2022002160 16/09/2022 
Aprovació baixes d'agost del servei de Gestió tributària i cadastral del 

Consell comarcal de la Selva 
2022DECR000812  X2022002169 16/09/2022 DEC BAIXA PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 16092022  

2022DECR000813  X2022002169 16/09/2022 DEC BAIXA PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 16092022  

2022DECR000814  X2022001782 16/09/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA MATRIMONI CIVIL ALCALDE 16092022  

2022DECR000815  X2022002082 16/09/2022 Devolució ingrés indegut abonament piscina JNG 

2022DECR000816  X2022002168 16/09/2022 DEC BAIXA PADRO INSCRIPCIO INDEGUDA 16092022  

2022DECR000817  X2022002167 16/09/2022 
Adaptació de la jornada de treball per conciliar la vida familiar i laboral 
(personal laboral) 

2022DECR000818  X2022002161 16/09/2022 
Aprovació liquidació del mes d'agost del servei de Gestió tributària i 

cadastral del Consell comarcal de la Selva 

2022DECR000819  X2022002174 19/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 19092022  
2022DECR000820  X2022001768 19/09/2022 Llicència Primera Ocupació 

2022DECR000821  X2022002185 19/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 19092022  

2022DECR000822  X2022002175 19/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU ESPAI PUBLIC 19092022  

2022DECR000823  X2022002154 19/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 15092022  

2022DECR000824  X2022002172 19/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 16092022  

2022DECR000825  X2022002178 20/09/2022 Tramitació d’expedient sancionador en matèria de residus. 

2022DECR000826  X2022002177 20/09/2022 DECRET DENUNCIA INFRACCIO GESTIO DEIXALLES D.R.S 

2022DECR000827  X2022002196 20/09/2022 DEC TAXA INF POLI 20092022  

2022DECR000828  X2022002197 20/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 20092022  

2022DECR000829  X2022002190 20/09/2022 
Aprovació del Pla de Seguretat, Salut i Obres per a la millora de 
l'accessibilitat i voreres al carrer Sant Francesc 

2022DECR000830  X2022002201 20/09/2022 Incoació expedient per esmenar l’error de f irma dels documents afectats 

2022DECR000831  X2022002203 20/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 20092022  

2022DECR000832  X2022002201 20/09/2022 Aprovar aplicar diligència per convalidar documents 

2022DECR000833  X2022002184 20/09/2022 
Reconeixement de la despesa del cànon de manteniment de la Sala Gran 
del Cercle Bredenc 2022 

2022DECR000834  X2022002212 21/09/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000835  X2022002202 21/09/2022 DEC ORDRE DEL DIA 21092022  

2022DECR000836  X2022002213 21/09/2022 
Avocar la competència i aprovar un contracte menor de subministraments 
de l'àrea d'Esports 

2022DECR000837  X2022002217 21/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 21092022  

2022DECR000838  X2022002205 21/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 20092022  

2022DECR000839  X2022002200 21/09/2022 DEC ORDRE DEL DIA 21092022  

2022DECR000840  X2022002214 21/09/2022 
Pagament a justif icar del Regidor de Cultura per a l'adquisició d'un gerro 
de l'Aragay 

2022DECR000841  X2022002184 21/09/2022 Decret de rectif icació d'errors materials 

2022DECR000842  X2022002221 21/09/2022 Aprovar bestreta a un treballador 

2022DECR000843  X2022002140 22/09/2022 
Requeriment d'indemnització per aiguats a les escoles del CEIP 
Montseny 

2022DECR000844  X2022001743 22/09/2022 Aprovar el pagament de les factures del mes d'agost 

2022DECR000845  X2022002208 22/09/2022 
Reconeixement del dret d'indemnització per danys soferts a les 
instal·lacions de la Sala Gran del Cercle Bredenc. 

2022DECR000846  X2022000288 22/09/2022 Denegar ampliació explotació avícola d'autoconsum 

2022DECR000847  X2022002077 22/09/2022 Aprovar desplaçaments mensuals dels treballadors 

2022DECR000848  X2022002239 23/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 23092022  

2022DECR000849  X2022001932 23/09/2022 DEC MODIF PLA US CENTRE CIVIC 1-O 2022_2023 23092022  

2022DECR000850  X2022002253 26/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 26092022  

2022DECR000851  X2022002252 26/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 26092022  

2022DECR000852  X2022000076 26/09/2022 
Concedir permís per ocupació de via pública temporal, amb una xurreria, 
durant la celebració de la Fira de l'Olla 2022 

2022DECR000853  X2022002194 26/09/2022 Contractació LLSG auxiliar administratiu per vacances de CLC 

2022DECR000854  X2022001834 26/09/2022 Aprovar factures d'Endesa del mes de juliol 

2022DECR000855  X2022002163 26/09/2022 Aprovar factures Endesa mes d'agost 

2022DECR000856  X2022002263 27/09/2022 
Aprovar un contracte menor de subministraments prèvia avocació de la 
competència 

2022DECR000857  X2022002269 27/09/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA MATRIMONI CIVIL 27092022  

2022DECR000858  X2022002270 27/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 27092022  

2022DECR000859  X2022002077 27/09/2022 
Aprovar el pagament de les nòmines dels treballadors del mes de 
setembre 

2022DECR000860  X2022002262 27/09/2022 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de 
govern del mes de setembre de 2022 

2022DECR000861  X2022002272 28/09/2022 DEC CANVI TITULAR I DOMICILIACIO NINXOL 197-A 27092022  

2022DECR000862  X2022002287 28/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 28092022  

2022DECR000863  X2022002286 28/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 28092022  

2022DECR000864  X2022002276 28/09/2022 DEC ALTA PERMIS ARMA 27092022  

2022DECR000865  X2022000913 28/09/2022 Aprovació prèvia Projecte actuació específ ica en sòl no urbanitzable 

2022DECR000866  X2022001716 28/09/2022 Requeriment documentació activitat 

2022DECR000867  X2022001388 28/09/2022 Requeriment documentació llicència urbanística 

2022DECR000868  X2022002071 28/09/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000869  X2022002071 28/09/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000870  X2022002229 28/09/2022 DEC ORDRE DEL DIA 28092022  



 

 

2022DECR000871  X2022002116 28/09/2022 DEC ORDRE DEL DIA 28092022  

2022DECR000872  X2022002293 28/09/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 28092022  

2022DECR000873  X2022002292 28/09/2022 DEC BAIXA OFICI PADRO HABITANTS 28092022  

2022DECR000874  X2022002284 28/09/2022 
Concedir permís per ocupació de via pública temporal, amb una parada 
de garapinyades, durant la celebració de la Fira de l’Olla 

2022DECR000875  X2022002294 28/09/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 28092022  

2022DECR000876  X2022002300 29/09/2022 DEC BAIXA PADRO HABITANTS 29092022  

2022DECR000877  X2022002301 29/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 29092022  

2022DECR000878  X2022001932 29/09/2022 DEC MODIF PLA US CENTRE CIVIC 1-O 2022_2023 29092022  

2022DECR000879  X2022002297 29/09/2022 Aprovar un permís de teletreball 

2022DECR000880  X2022002243 29/09/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 27092022  

2022DECR000881  X2022002306 29/09/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 29092022  

2022DECR000882  X2022002305 29/09/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 29092022  

2022DECR000883  X2022002303 29/09/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 29092022  

2022DECR000884  X2022002044 29/09/2022 Aprovar el pagament de les factures dels tècnics 

2022DECR000885  X2022002307 29/09/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 29092022  
2022DECR000886  X2022001714 29/09/2022 CANVI FIRA OLLA 

2022DECR000887  X2022001770 30/09/2022 Comunicació urbanística Primera Ocupació 

 

 
Intervencions: 

 
La Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JxCat-Breda pregunta pel Decret 2022DECR000642 de data 

25 de juliol pel qual es resol una sanció a la propietat que pretén obtenir una llicència de primera 
ocupació dels aparcaments del carrer Barcelona 22.  
 

L’Alcalde explica que es tracta d’un conflicte que feia molts anys que durava perquè l’aparcament no 
complia amb les condicions de la llicència urbanística. La llicència exigia nou places de pàrquing però 
a la pràctica aquestes places físicament no hi cabien i per tant la llicència era d’impossible 

compliment.  Per desencallar la situació i poder donar la llicència de primera ocupació de les set 
places d’aparcament, els serveis tècnics varen proposar tramitar un expedient sancionador, que 
finalment s’ha resolt amb una sanció equivalent al valor econòmic de mercat de les dues places 

d’aparcament que no disposen. 
 
La Sra. Cortada seguidament pregunta per la sol. Licitud de subvenció del Pla Director d’Abastament 

d’Aigua (2022DECR000678), demana saber qui el redactarà i quan estarà redactat.  
 
L’Alcalde explica que les condicions de la concessió administrativa del servei ja contemplen que la 

concessionària ha de redactar l’actualització o revisió del Pla, és una obligació establerta per 
contracte, no obstant si finalment l’ACA atorga la subvenció per redactar el Pla, l’Ajuntament 
encarregarà la redacció a la concessionària i a canvi es pactarà una modificació de contracte que 

inclogui una sèrie d’obres d’inversió de com a mínim del mateix import del cost de la redacció del Pla.  
Conclou dient que actualment estem a la meitat de la concessió i és el moment òptim de revisar el Pla 
director.   

 
Finalment la Sra. Cortada pregunta perquè s ’ha tramitat per urgència el projecte de pavimentació 
asfaltat de càrrecs,  i si el motiu ha estat perquè s'havia de demanar subvenció a la Diputació o al 

Servei Català de Trànsit tal com consta en el Decret 2022DECR000802  de 15 de setembre.   
 
L’Alcalde explica que la subvenció extraordinària de la Diputació, d’aproximadament 34.000 euros, es 

podia destinar a qualsevol despesa, no calia ni que fos d’inversió, però l’equip de Govern va entendre 
que es podia destinar a aquest projecte.  I respecte a perquè es va tramitar per urgència, manifesta 
que era per agilitzar el procés de contractació.  

 
El Ple es dona per assabentat 
 

3.1.- Donar compte resolució alcaldia de les línies fonamentals del Pressupost 2023 
 
Es dona compte al Ple de la corporació la resolució d’Alcaldia número 2022DECR000796, del tretze 
de setembre, que literalment diu: 

 
Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2022-2023 
Exp. X2022002021 

 
Antecedents 
 



 

 

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, de Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en el seu article 15 l'obligació de remetre 

informació sobre les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, recollides en 
l'article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, contenint tota la informació necessària d'acord amb la 
normativa europea. 

 
La remissió, d'acord amb l'article 5 de l'Ordre HAP / 2105/2012, s'ha d'efectuar per mitjans electrònics 
i mitjançant signatura electrònica a través de el sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques (MINHAP) habiliti a l'efecte. 
 
Vist que aquesta Alcaldia ha formulat una proposta de línies fonamentals per a l’exercici 2023 en 

base a les competències reconegudes a l'article 168.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
 

Legislació Aplicable 
 
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, de Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 

Resolc, 
 
Primer.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost 2022-2023 que ha de servir de base per a 

l'elaboració del pressupost de l'exercici 2023 
 

Ingressos/Despese s Prev. Liq. 2022 % tasa 2023 

  (en euros) variació (en euros) 

  3,2 
 

3,3 

Ingressos 3.890.000,00 -4,76 3.705.000,00 

Corrents (Cap. 1 a 5) 3.645.000,00 0,41 3.660.000,00 

Capital (Cap. 6 i 7) 125.000,00 -64,00 45.000,00 

Financers (Cap. 8 i 9) 120.000,00 -100,00 0,00 

Despeses  3.900.000,00 -5,00 3.705.000,00 

Corrents (Cap. 1 a 5) 3.407.000,00 0,09 3.410.000,00 

Capital (Cap. 6 i 7) 370.000,00 -55,95 163.000,00 

Financers (Cap. 8 i 9) 123.000,00 7,32 132.000,00 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA  Ingr. menys desp. corrents i capital 

Saldo operacions no financeres -7.000,00   132.000,00 

Ajustos pel càlcul de cap. o neces. Financ. SEC* 7.087,40   -560,00 

Capacitat o necessitat de finançament 87,40    131.440,00  

Deute viu a 31/12 928.232,97 -15,59 783.527,83 

A curt termini 0,00 
 

  

A llarg termini 907.008,47 -14,55 775.038,01 

Adquisició Caldera pag. ajornat 21.224,50 -60,00 8.489,82 

Ràtio deute viu/Ingressos corrents 0,25 -16,00 0,21 

 
Segon.- Remetre les Línies Fonamentals del Pressupost 2022-2023 al Ministeri d'Hisenda i Funció 
Pública pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte (aplicació Autoriza) 

 
Tercer.- Donar compte al proper Ple de la Corporació. 
 

Intervencions: 
L’Alcalde explica les línies fonamentals del pressupost per a l’any 2023, dient que són merament 
previsions atès que és difícil preveure com evolucionarà la situació i com s’acabarà tancant el 2022, 

tenint en compte que la despesa corrent està creixent molt. Conclou dient que la proposta que 
s’enviarà al Ministeri és continuista en la línia dels últims pressupostos.  
 

El Ple es dona per assabentat 
 



 

 

 
3.2.- Donar compte Decret d'Alcaldia de convalidació d'actes administratius signats amb 
certificat caducat 

 
Es dona compte al Ple de la corporació la resolució d’Alcaldia número 2022DECR000832, del 20 de 
setembre, que literalment diu: 

 
Exp. X2022002201 
 

Antecedents de fet 
 
Vist que s’ha detectat que s’han signat 30 documents amb un certificat electrònic caducat (TCAT-P) a 

través de l’aplicació Cliente @firma. Aquesta aplicació s’utilitza per signar documents a través de 
dispositius mòbils, del gestor d’expedients Genesys que proveeix la Diputació de Girona a la 
Corporació.  

 
Vist el Decret d’incoació núm. 2022DECR000830 de data 20 de setembre de 2022 en el que se 
sol·licita l’inici de l’expedient administratiu per a esmenar l’error de firma de varis documents del 

gestor d’expedients. 
  
Vist l’informe jurídic de secretaria de data 20 de setembre de 2022. 

 
Fonaments de dret 
 

Article. 39.3, 47, 48 i 52.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions púbiques (LPACAP).  
Punt V. de la Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública, per la 
que s’aprova la Norma Tècnica d’Interoperabilitat del Document Electrònic  

 
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.- Convalidar els actes i aplicar una diligència amb el segell d’òrgan electrònic a cada 
document afectat per tal de donar validesa retroactiva a l’acte administratiu dictat, a través del gestor 

d’expedients.  
 

Data 
Signatura 

Títol Document Expedient 

   10/04/2018 FAC PC COMPONENTES 10042018  X2018000424 

29/04/2022 FAC NUMERO 311_1 29042022  E2022001756 

29/04/2022 FAC 36 25042022  E2022001763 

26/04/2022 NOMINA 26042022  X2022000932 

26/04/2022 NOMINA TREBALLADORS MES D'ABRIL 26042022  X2022000932 

18/05/2022 DEC ORDRE DEL DIA 18052022  X2022001108 

05/05/2022 DOC_COMPT T/2022/83 05052022  X2022000474 

05/05/2022 INF P/2022/70 05052022  X2022000474 

06/05/2022 CERT ESCOLA BRESSOL RCS 06052022  X2022001074 

05/05/2022 CERT EMP HIST COL.LECTIU 05052022  X2022001069 

19/05/2022 DEC PAGAMENT TIQUET 19052022  X2022001181 

05/05/2022 CERT NEGAT HIST EMPADRON 05052022  X2022001068 

19/05/2022 ANUNCI ERROR SIG APROV DEF MODIF OF 17 TAXA 

PRESTACIO SERVEI PISCINA MUNICIPAL 19052022  

X2022000618 

29/04/2022 DEC TRAMESA CERTIFICAT 29042022  X2022001001 

05/05/2022 OFICI BENVINGUDA 05052022  X2022001067 

26/04/2022 LIQUID_RRHH 26042022  X2022000932 

13/05/2022 DEC ALTA PLACA GUAL 463 13052022  X2022001133 

20/05/2022 PROP_ACORD APROV CONTRACTE MENOR SERVEIS PROM 
ECO 20052022  

X2022001184 

19/05/2022 DEC APROV CANVI DE DIA I ESTABL HORA I LLOC ESCRUTINI 
VOTACIO PRESS PART 2022 19052022  

X2022000306 



 

 

04/05/2022 NOTIF OFICI ENTRADA A LA PROPIETAT 04052022  X2021000627 

05/05/2022 OFICI BENVINGUDA 05052022  X2022001071 

05/05/2022 DEC PAGAMENT FACTURES 05052022  X2022000678 

05/05/2022 DEC MESA DE CONTRACTACIO 05052022  X2022000481 

04/05/2022 NOTIF OFICI ENTRADA A LA PROPIETAT 04052022  X2021000627 

06/05/2022 ACTA_MESA PROPOSTA ADJUDICACIO 06052022  X2022000481 

29/04/2022 CERT FINCA 29042022  X2022001001 

04/05/2022 DEC BAIXA PADRO GUAL PLACA 366 I DEVOLUCIO PART 

PROPORC 2022 04052022  

X2022001051 

19/05/2022 ANUNCI ERROR SIGNATURA DOGC APROV DEF MODIF 1-2022 
ORTS AIGUA I CALV 19052022  

X2022000259 

05/05/2022 DEC PAGAMENT FACTURES 05052022  X2022001015 

19/05/2022 ANUNCI ERROR SIG APROV DEF MODIF ORTS AIGUA I 
CLAVEGUERAM 19052022  

X2022000259 

 

Text de la diligència: En virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2022DECRXXXXX de data XX de setembre 
de 2022 es convalida aquest acte administratiu 
 

Segon.- Donar compte al Ple.  
 
Intervencions: 

L’Alcalde explica les incidències detectades en la signatura de documents a través de l ’aplicació del 
telèfon mòbil que va deixar signar documents amb el certificat caducat.   Explica que normalment 
signa amb la targeta física Tcat instal·lada a l’ordinador i quan aquesta caduca o perd vigència, el 

sistema no permet signar, en canvi quan ha de signar a través de l’aplicació del telèfon el sistema 
permet seguir signat sense advertir de l’error.  Finalment es va advertir d’aquest error, que comporta 
que tots els documents que es varen signar entre el 10 d’abril i el 19 de maig estiguin formalment 
viciats i siguin susceptibles d’anul·labilitat.   Per evitar aquesta situació cal convalidar aquests actes 

amb un nova aprovació i signatura que validi tot allò que en el seu moment es va aprovar.  
 
El Sr. Juan Antonio Marín, portaveu del grup PSC-CP pregunta quin ha estat el motiu de la falla i 

perquè s’ha donat aquest error.  També demana saber si hi ha hagut algun tràmit administratiu o 
gestió que hagi resultat afectada.  
 

L’Alcalde explica que ha estat un tema de fallo de seguretat en el certificat mòbil i els responsables de 
la certificació electrònica, que ofereixen el servei, ens han dit que ja s’han trobat en el mateix 
problema en altres municipis. Ho estant revisant treballant perquè no es torni a produir.   Conclou 

dient que no hi ha hagut cap afectació pràctica atès que tots els acords adoptats han produït els seus 
efectes.  
 

El Ple es dona per assabentat 
 
4.0.- Donar compte de la informació del segon 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 segon 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 están: 

Concepto 

  

 Recaudacion/Pagos reales y estimados 

  Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del 

trimestre vencido (2) 

Previsiones Trimestre en curso 
Prevision 

Recaud./Pagos 

RESTO 
ejercicio (5) 

  
Prevision Recaudación/Pagos en cada mes (3) 

Prevision 
Recaud./Pagos 

en el trimestre 

(4) 

  
Corriente 

  
Cerrados Total (1) Juliol Agost Setembre   

Fondos líquidos al inicio del 
periodo (1) 

 
  1.621.802,00 1.035.192,50 1.160.580,50 1.289.730,50 1.035.192,50 1.410.708,43 

 

                        

Cobros 

presupuestarios     894.249,26     76.627,44 970.876,70 559.400,00 559.400,00 559.400,00 1.678.200,00 1.674.923,10 
1. Impuestos 

directos      26.403,54     34.248,06 60.651,60 274.000,00 274.000,00 274.000,00 822.000,00 822.348,20 
2. Impuestos 

indirectos      35.643,61     1.927,43 37.571,04 4.900,00 4.900,00 4.900,00 14.700,00 14.728,96 
3. Tasas y otros 

ingresos      111.189,03     30.674,61 141.863,64 85.000,00 85.000,00 85.000,00 255.000,00 255.136,36 

4. Transferencias 
corrientes      583.224,47     1.909,48 585.133,95 85.500,00 85.500,00 85.500,00 256.500,00 258.366,05 

5. Ingresos 
patrimoniales      17.788,61     7.867,86 25.656,47 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 84.343,53 

6. Enajenación 
de inversiones 
reales      0,00     0,00 0,00       0,00   

7. Transferencias 
de capital      0,00     0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 240.000,00 

8. Activos 
financieros      0,00     0,00 0,00       0,00   

9. Pasivos 
financieros      120.000,00     0,00 120.000,00       0,00   

Cobros no 
presupuestarios     339.762,70       339.762,70 56.500,00 56.500,00 56.500,00 169.500,00 169.500,00 

Cobros 
realizados 

pendientes de 
aplicación 
definitiva     316.169,15       316.169,15       0,00   

 

No 
incluidos en 

los 
Incluidos 

en los Corriente 

No 
incluidos 

en los 
Incluidos 

en los Cerrados Total (1) Juliol Agost Setembre 30.000,00   

Pagos 
Presupuestarios 1.010.553,67 611.104,84 1.621.658,51 72.466,62 183.150,49 255.617,11 1.877.275,62 434.512,00 430.750,00 438.922,07 1.304.184,07 2.478.040,31 

1. Gastos de 
personal  685.686,51   685.686,51 419,74   419,74 686.106,25 94.900,00 94.900,00 94.900,00 284.700,00 399.193,75 

2. Gastos en 
bienes corrientes 

y servicios  225.179,28 531.112,04 756.291,32 64.814,66 117.749,68 182.564,34 938.855,66 200.100,00 200.100,00 200.100,00 600.300,00 600.844,34 

3. Gastos 
financieros  1.426,17   1.426,17 0,00   0,00 1.426,17 12,00 0,00 672,07 684,07 1.389,76 

4. Transferencias 
corrientes  36.229,47   36.229,47 3.732,22   3.732,22 39.961,69 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00 28.538,31 

5. Fondo de 
contingencia y 
Otros imprevistos     0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Inversiones 
reales  2.032,24 79.992,80 82.025,04 3.500,00 65.400,81 68.900,81 150.925,85 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00 1.374.074,15 

7. Transferencias 
de capital      0,00     0,00 0,00       0,00   

8. Activos 
financieros      0,00     0,00 0,00       0,00   

9. Pasivos 
financieros  60.000,00   60.000,00     0,00 60.000,00 10.000,00 6.250,00 13.750,00 30.000,00 74.000,00 

Pagos no 
presupuestarios     335.989,97       335.989,97 56.000,00 56.000,00 56.000,00 168.000,00 168.000,00 

Pagos realizados 
pendientes de 

aplicación 
definitiva     152,46       152,46       0,00   

 
                        

Fondos líquidos 

al final del 
periodo             1.035.192,50 1.160.580,50 1.289.730,50 1.410.708,43 1.410.708,43 609.091,22 

 



 

 

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

  
Deute a 

30/06/2022 
JUL AGO SET 

Operacions entitats de crèdit 
970.000,00 10.000,00 6.250,00 16.750,00 

Operacions tercers pagaments 
ajornats 

29.714,28 2.122,44 2.122,44 1.061,22 

Total 999.714,28 12.122,44 8.372,44 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 

131.970,46 131.977,39 131.984,33 119.453,02 106.998,24 94.505,20 82.012,16 67.019,13 32.026,12 9.062,42 

Operacions tercers 
pagaments ajornats 

12.734,66 8.489,82                 

Total 144.705,12 140.467,21 131.984,33 119.453,02 106.998,24 94.505,20 82.012,16 67.019,13 32.026,12 9.062,42 

 

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

Operacions amb entitats de crèdit 
970.000,00 

Operacions amb tercers, pagaments ajornats 29.714,28 

Total deute al final del periode 999.714,28 

 

Intervencions: 
L’Alcalde dona la informació de l’execució del segon semestre.  
 

El Sr.  Juan Antonio Marín portaveu del grup PSC-CP pregunta perquè les amortitzacions del deute 
dels mesos de juliol, agost i setembre són tan diferents.  
 

L’Alcalde explica que segurament coincideixen venciments dels deute diferents en cada més i el mes 
de setembre en deuen caure dos.  Cada préstec té uns mesos de venciment, que són trimestrals, i fa 
que cada mes de l’any tingui venciments diferents en quan a la seva quantia.  

 
El Ple es dona per assabentat 
 

5.0.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2021 
 
Antecedents 

 
Vist l’expedient del Compte General de l'exercici 2021, juntament amb tota la seva documentació 
annexa a aquest, segons la legislació vigent. 

 
Vist que el Secretari Interventor va procedir a la formació del Compte General d'aquesta corporació 
corresponent a l'exercici econòmic 2021, juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix. 

Vist que la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 27 de juliol de 2022, va 
emetre el corresponent dictamen preceptiu en relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu 
a l'exercici 2021. 

 
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província de Girona, número 149, de 
data 5 d’agost de 2022, l’expedient del Compte General va ser objecte d'exposició al públic durant el 

termini de quinze dies, durant els quals, qualsevol persona interessada va poder presentar 
reclamacions, objeccions o observacions. 
 

Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la Secretaria de la Corporació, 
durant el termini d'exposició al públic d'aquest Compte, no s'han presentat al·legacions. 
 

Vist el Compte General de l’Ajuntament de Breda de l’exercici 2021, que ha quedat justificat i està 
integrat pels següents documents:  



 

 

- Balanç  
- Compte de resultat econòmic patrimonial  
- Estat de canvi del Patrimoni Net  

- Estat de fluxos d’efectiu  
- L’estat de liquidació del pressupost  
- Memòria  

- Documentació complementària:  
. Acta d’arqueig a 31/12/2021 i certificacions de les entitats bancàries 
. Endeutament a 31/12/2021 i reclassificació del deute 

. Annex Baixes drets reconeguts d’exercicis tancats realitzats el 2021.  
. Annex sobre les objeccions formulades per Intervenció en la seva funció de control intern.  
 

Fonament Jurídic 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, articles 208 a 212 de 4 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, normal de comptabilitat local. per la qual  s’aprova la 

Instrucció del model. 
  
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si escau 

la proposta redactada en els termes següents: 
 
Primer .- Aprovar el Compte General de l'exercici 2021. 

 
Segon.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la 
Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Comptes i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.  
 

Tercer.- Facultar a l’alcalde per dur a terme aquest acord.  
 
Intervencions: 

L’Alcalde explica la proposta i els principals indicadors que han resultat del compte general de l’any 
2021: el romanent de tresoreria positiu, els ajustaments que han donat un resultat pressupostari 
ajustat positiu, l’endeutament total a data 31 de desembre de 943.959,16 euros, i un balanç amb un 

actiu i passiu d’aproximadament 19 milions.  
 
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 15/2022 de crèdit extraordinari 
 

Antecedents 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 26 de setembre de 2022, 

ha ordenat la incoació de l’expedient 15/2022 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'apunta la necessitat de crear i dotar una partida pressupostària de 
cara a l'aprovació d'un conveni entre la Unió Esportiva Breda i l'Ajuntament per la col·laboració 
econòmica de la contractació dels àrbitres del “Torneig de futbol 7”.  

 
És voluntat de la regidoria d'esports que l'Ajuntament assumeixi aquest cost i per això des d'Hisenda 
es proposa crear una partida pressupostària al capítol IV de despeses que el conveni administratiu 

que necessàriament s'haurà de celebrar entre l'administració local i l'entitat Unió esportiva Breda.  
 
Es proposa disminuir la partida de capítol II "Combustibles i carburants camp de futbol" en 2.436 

euros i crear-ne una de nova al capítol IV sota el títol de "Subvenció a la UE Breda".  
 
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. 15/2022 de crèdit extraordinari 
del pressupost de despeses, amb el següent detall: 
 

Expedient 15/2022 crèdit extraordinari 

   Altes en aplicacions de Despeses 

   PARTIDA NOVA 

PARTIDA  

Denominació CI Modif. 
Total 

consolidat Pro. Eco. 

341 4800201 
SUBVENCIO A LA UNIO ESPORTIVA 

BREDA 
0,00 2.436,00 2.436,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 2.436,00   

      PARTIDA QUE ES PROPOSA DISMINUIR 

PARTIDA  

Denominació CI+ MC Modif. 
Total 

consolidat Pro. Eco. 

342 2210301 
COMBUSTIBLES I CARBURANTS CAMP DE 
FUTBOL 

4.000,00 -2.436,00 1.564,00 

TOTAL MODIFICACIÓ -2.436,00   

 
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 explica la proposta que té per objecte establir una subvenció nominativa a favor de la Unió 
Esportiva Breda a través d’una partida del capítol IV, en comptes d’assumir el cost de factures a 
càrrec del capítol II.   Explica que secretaria-intervenció entén que el fet d’assumir despesa que no és 

pròpia d’una activitat organitzada directament per l’Ajuntament no és una pràctica correcte i que la 
millor forma de fer-ho és establint una subvenció nominativa que pot ser regulada mitjançant conveni.  
 

El Sr. Juan Antonio Marín portaveu del grup PSC-CP pregunta si no faran falta els diners a la partida 
de combustibles, atès que fa estrany que el preu dels combustibles segueixin pujant i acabin sobrant 
tants diners de la partida.  

 
L’Alcalde explica que s’ha optat per treure la despesa d’aquesta partida perquè es tracta de despeses 
associades al camp de futbol, i poden ser vinculades a la resta de partides que formen part de la 

bossa de vinculació.  Si acaben faltant diners de combustible pel camp de futbol, el dèficit negatiu 
s’acabarà absorbint amb el sobrant d’una altra partida vinculada, normalment també de combustibles 
d’altres instal·lacions municipals.  

 
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) 
 

 



 

 

7.0.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 16/2022 de suplement de crèdit 
 
Antecedents 

 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 28 de setembre de 2022, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 16/2022 de suplement de crèdit, 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 les enormes despeses en capítol II que s'han produït al llarg 

d'aquest any, la majoria d'elles de caràcter imprevisible i no previstes pressupostàriament. Estem 
parlant, de fet, de dues partides concretes: enllumenat públic i neteja, recollida de residus.  
 

La primera, enllumenat, públic, prevista inicialment amb 75.000 euros, porta més de 100.000 euros 
assumits de despesa degut a diversos incidents ocorreguts en la línia elèctrica del municipi i en 
l'enllumenat, la majoria d'aquests últims provocats per accidents de trànsit. Mentre s'està pendent de 

les indemnitzacions de les asseguradores, és necessari suplementar la partida amb 25.000 euros de 
més, per tal d'intentar tapar el forat creat en aquesta partida i que complica la gestió de tota la seva 
bossa de vinculació.  

 
En aquesta mateixa bossa de vinculació jurídica trobem la partida de neteja i recollida selectiva de 
residus, dotada inicialment amb 400.000 euros, sent aquesta la partida més alta de tot el pressupost 

de despeses de l'Ajuntament. Cal remarcar que el Consell Comarcal de la Selva, òrgan qui factura 
mensualment el servei, és especialment ineficaç pel que fa als tancaments de l'any, i ens trobem amb 
anys que ens facturen 11 mesos i d'altres que ens en facturen 13. Aquest 2022 han procedit a la 

presentació d'una factura de juliol de 2019 i, evidentment, el pressupost inicial està calculat sobre la 
base d'assumir el pagament de 12 mesos, no pas de 13. Per tant, ens veiem en l'obligació imperativa 
de suplementar la partida de neteja i recollida selectiva de residus en 27.000, ja que l'import exacte 
de la factura del Consell és de 26.577,18 euros.  

 
Des de la regidoria d'Hisenda també es proposa ampliar la partida de capítol VI "Urbanització zona 
esportiva" amb 65.000 euros degut a l'alça de preus de la construcció que hi ha hagut al llarg d'aquest 

2022. Recordem que ens trobem en el marc d'una resolució contractual amb l'actual contractista i 
s'està treballant en la separata del projecte i amb la corresponent actualització del preu d'execució 
per contracte; import del qual creix de manera molt important. És per això que es necessita 

suplementar amb 65.000 euros provinents de Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses 
Generals la partida ja existent i així poder procedir a una nova licitació tan bon punt es resolgui 
contractualment l'actual vincle amb la contractista sortint i s'aprovi el modificat o separata del projecte.  

 
Els recursos provinents per suplementar les partides pressupostàries dels capítols II i VI, això és, 
117.000 euros; sortiran del capítol VIII d'ingressos, els 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. 16/2022 mitjançant suplement 

de crèdit del pressupost de despeses, amb el següent detall: 
 

PARTIDA QUE ES PROPOSA AUGMENTAR 

PARTIDA  

Denominació 
Crèdit 
inicial Modif. 

Total 
consolidat Pro. Eco. 

165 21000 
INFRAESTRUCTURES: ENLLUMENAT 
PUBLIC 

75.000,00 25.000,00 100.000,00 

1621 22700 NETEJA, RECOLLIDA SELECTIVA DE 400.000,00 27.000,00 427.000,00 



 

 

RESIDUS 

342 60900 URBANITZACIO ZONA ESPORTIVA 251.700,00 65.000,00 316.700,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 117.000,00   

 

Finançament: 
    

Altes en aplicacions d'Ingressos 
  

A incorporar a 
l'exercici 

Denominació IMPORT 
  

2021 87000 
ROMANENT PER DESPESES 

GENERALS 
117.000,00 

  

  TOTAL FINANÇAMENT 117.000,00 
  

 

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 els supòsits que obliguen a suplementar crèdit a càrrec del 

romanent de tresoreria.  La principal necessitat deriva de les obres de la zona esportiva atès que 
l’empresa contractista ha manifestat que abandona l’obra perquè els costos són superiors als que 
consten en el projecte. En aquests moments s ’està negociant la resolució del contracte per tal que no 

hi hagi oposició del contractista i no faci demorar més els terminis.  En aquests moments s’està fent 
un nou projecte per definir les obres que falten i fixar uns nous preus ajustats a la realitat del mercat.  
Segons previsions del tècnic redactor el nou projecte tindrà un cost de 276.000 euros, per tant cal 

suplementar el crèdit amb 65.000 euros més.  Explica que amb la garantia del contracte 
d’aproximadament 10.000 euros es podrà acabar de generar més crèdit per poder licitar les obres que 
falten.   Conclou dient que és important que tot es faci ràpid, atès que les obres han quedat 

encallades.  
  
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta si el cost total del projecte acabarà 

essent de 316.000 euros i què falta per fer.  
 
L’Alcalde explica que es preveu que aquest sigui el cost excepte que hi hagi baixes sobre els nous 

preus actualitzats. Entén que s’acabarà pagant un preu molt més alt del preu inicial però ara l’obra ja 
està iniciada i s’ha d’acabar el més aviat millor. Les obres que falten són asfaltar i il·luminar la zona 
d’aparcament , preparar el terreny per fer dues pistes noves de pàdel i una pista multiesportiva i fer 

una zona d’aparcament d’autobusos.  
 
La Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JxCat-Breda manifesta que aquest projecte es aprovar amb 

un import que ja es va haver de modificar a l’alça i ara resulta que encara valdrà més. Pregunta si la 
nova licitació serà per la totalitat. 
 

L’Alcalde respon que es farà una nova licitació del nou projecte per totes les obres que falten fer, i 
que serà d’aproximadament 275.000 euros.  
 

La Sra. Cortada pregunta en relació a la necessitat d’incrementar la partida d’enllumenat públic si la 
reposició de llums no va a càrrec de l’empresa responsable del manteniment de l’enllumenat públic.  
 

L’Alcalde explica que es tracta de noves lluminàries, que són despeses considerades d’inversió i no 
pas manteniment, i per tant han d’anar a càrrec de l’Ajuntament.  Aquest contracte funciona des de 
l’any 2016 i sempre ha estat així.  Quan hi ha una reposició és l’Ajuntament qui se’n fa càrrec  i 

enguany hi ha hagut moltes despeses extraordinàries no previstes en el pressupost inicial.  
 
La Sra. Cortada pregunta per la factura de residus deixada de facturar pel serveis del Consell 

Comarcal.  
 



 

 

El secretari-interventor explica que es tracta d’una factura de l’any 2019 que no tenia la conformitat de 
l’Ajuntament per un discrepància en l’import de l’IVA i va ser rebutjada, sense que el Consell la tornés 
a emetre de forma correcte dins l’any 2019.  Cap de les dues parts va insistir en el tema i la factura ha 

acabat essent reclamada enguany. Conclou dient que per poder aprovar la factura i reconèixer el seu 
pagament cal dotar de més diners a la partida.  
 

El Sr. Juan Antonio Marín portaveu del grup PSC-CP manifesta que donar la culpa al Consell no és 
correcte atès que tots tenim una part de culpa en la gestió.  Manifesta que tots aquests errors 
comportaran que enguany el romanent de tresoreria quedi molt tocat.   

 
L’Alcalde explica que durant la tramitació administrativa de l’aprovació del projecte i la licitació es va 
produir una increment desmesurat dels preus de la construcció, els costos de les matèries primes 

varen pujar molt i varen deixar els preus del projecte desfasats.  El fet que només una empresa es 
presentés a la licitació ja és un indicador que els preus no eren ajustats al cost real.  Conclou dient 
que la forta inflació de preus no ha ajudat gens a les administracions a poder tirar endavant el 

projectes que teníem aprovats, i molts han quedat deserts.  
 
El Sr. Marín pregunta si la situació es pot tornar a repetir si els preus continuen incrementant-se.   

 
L’Alcalde manifesta que el nou projecte s’està redactant amb preus ITEC del setembre de 2022, i 
certament és un risc que els preus del mercat tornin a incrementar-se, però no és probable atès que 

sembla que algun preu de matèria primera s’està fins i tot abaratint.  Conclou dient que confia que 
amb els nous preus el projecte es pugui adjudicar sense més 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 (Aleix Reche Martí) i 2 abstencions 
(Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 

 
 
8.0.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 17/2022 de transferència de crèdit entre 

partides de diferent vinculació jurídica 
 
Antecedents 

 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 27 de setembre de 2022, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 17/2022 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. 
 

Es considera necessari incrementar el capítol I de despeses, concretament la partida "pensions a 
càrrec de l'entitat local" per tal de finançar el pla de pensions del qual disposen tots els empleats de 
l'Ajuntament de Breda en virtut de l'acord marc i l'annex de millores signat l'any 2020. Es 

suplementarà amb càrrec a les contingències pressupostàries.  
 
Seguint en el capítol I, caldrà suplementar també les partides referents al complement específic 

d'admnistració general, les retribucions bàsiques del personal laboral de vies públiques i les 
retribucions del personal laboral de l'Escola Bressol. Aquests suplements venen determinats per 
l'entrada en vigor de la Relació de Llocs de Treball que entrà en vigor a finals de l'any passat i al 

conseqüent augment salarial de certs treballadors enquadrats en aquestes partides pressupostàries.  
 
Entre el pla de pensions i l'augment retributiu de les partides esmentades es suplementarà en 20.000 

euros el capítol I a través del capítol V, contingències pressupostàries. Caldrà estar amatents  a 
l'evolució del capítol I per si fes falta un nou suplement de crèdit abans de la finalització de l'exercici.  
 

Abandonem el capítol I i ens centrem en el capítol VI de despeses: inversions reals. Des de la 
regidoria d'Hisenda s'apunta la necessitat de suplementar la partida de "projectes tècnics" per 
procedir a la contractació de la redacció del projecte de Cal Batlle, projecte ja redactat però a l'espera 

de l'aprovació. També es necessitarà suplementar la partida "Inversió plaça claustre" per procedir a la 
contractació dels treballs de seguiment arqueològic de la fase II de la plaça del claustre, obres ja 
adjudicades i pendents de l'inici de l'obra.  

 



 

 

Les partides que es proposen donar de baixa són la de "projectes tècnics: POUM", vist que és 
probable que sigui a l'inici del 2023 que el Consell Comarcal de la Selva facturi els treballs referents a 
l'aprovació inicial; i inversions en dependències municipals, partida que es minora parcialment.  

 
A l’expedient hi consta l’informe de control permanent de sec retaria-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. 17/2022 mitjançant 

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

Expedient 17/2022 transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació 
jurídica 

 Altes en aplicacions de Despeses 
   PARTIDA NOVA 

PARTIDA  

Denominació CI+ MC Modif. 

Total 
consolida

t Pro. Eco. 

211 16105 Pla de pensions treballadors 333,37 5.000,00 5.333,37 

920 12101 
Complement específic administració 
general 77.800,00 4.000,00 81.800,00 

1532 13000 

Retribucions bàsiques personal laboral Vies 

Públiques 62.700,00 7.000,00 69.700,00 

323 13000 
Retribucions personal laboral Escola 
Bressol 192.000,00 4.000,00 

196.000,0
0 

151 6270000 Projectes tècnics 23.345,87 18.440,00 41.785,87 

336 60903 Inversió Plaça del Claustre 209.374,04 3.000,00 
212.374,0

4 

TOTAL MODIFICACIÓ 41.440,00   

      PARTIDA QUE ES PROPOSA DISMINUIR 

PARTIDA  

Denominació CI+ MC Modif. 

Total 
consolida

t Pro. Eco. 

929 500 Contingències pressupostàries 20.000,00 -20.000,00 0,00 

151 6270001 Projectes tècnics: POUM 18.440,00 -18.440,00 0,00 

920 6320000 Inversió dependències municipals 25.446,71 -3.000,00 22.446,71 

TOTAL MODIFICACIÓ -41.440,00   

 

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de posterior 

acord plenari. 
 
Tercer.- Publicar quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per capítols, al 

BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord.  

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta.  

 



 

 

 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 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) 
 

9.0.- Aprovar provisionalment la modificació-revisió de l’Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres 
 

Antecedents  
 
L’Ajuntament de Breda disposa de l’Ordenança fiscal número 5 de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres.  
 
Vist que els Ajuntaments poden acordar la imposició, la modificació i supressió dels seus tributs 

propis i aprovar les corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests.  
 
L’Alcaldia proposa actualitzar i revisar el text normatiu de l’ordenança per tal d’adaptar-la a la 

legislació vigent, sense modificar el tipus de gravamen, que es manté en el 3,10 per cent de la base 
imposable.  
 

Consta a l’expedient un informe de secretaria-intervenció sobre la legislació aplicable i el procediment 
a seguir per modificar les ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis. Aquest informe 
posa de manifest que la proposta s’ajusta a la Llei reguladora de les Hisendes Locals i que el Ple és 

l’òrgan competent per aprovar la modificació d’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases  del Règim Local.  
 
Legislació aplicable 

 
Els articles 15 a 19 i 100 a 103, 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 (TRLRHL) 

 
Els articles 22.2.e) i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

Per tot l’exposat es sotmès al Ple l’adopció del següents acords:  
 
“Primer.- Aprovar provisionalment la modificació-revisió de l’Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, d’acord amb el següent text:  
 
“O.F. NÚM. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  

 
Article 1 - Fet imposable   
L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable 

del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o 
obra per a la qual hom exigeixi l’obtenció de la llicència d’obra o urbanística corresponent o sigui 
aplicable el règim de comunicació prèvia, s’hagi obtingut o no aquesta llicència o s’hagi realitzat o no 

la comunicació prèvia, sempre que la seva expedició o control correspongui a aquest Ajuntament.  
 
Article 2 - Actes subjectes o no subjectes  

Estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres que, d’acord amb la legislació 
urbanística vigent, el planejament general i les ordenances municipals estiguin subjectes a l licència 
urbanística o d’obres, comunicació prèvia o declaració responsable. 

 
Article 3 - Subjectes passius  

1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 

jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 desembre 
general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no 
propietaris de l’immob le en el que es fa.  

Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 
realització.  

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu 
contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts d’aquell els qui sol·licitin les 
corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres.  



 

 

Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.  
3. 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 Municipal.  
 
 

Article 4 - Responsables  
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 

d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.  

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.  

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat .  

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents:  

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.  
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.  
c) En supòsits de cessament de les act ivitats de la societat, de l’import de les obligacions 

tributàries pendents en la data de cessament.  
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 

Llei general tributària.  

6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques, jurídiques i entitats a 
què fa referència l’article 35.4 de la Llei general tributària que succeeixin al deutor per 
qualsevol concepte en la titularitat de les construccions, instal·lacions o obres en curs 
d’execució.  

7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de qualsevol construcció, instal·lació o obra en 
curs d’execució, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament 
certificació dels deutes per aquest impost. Cas que la certificac ió s’expedeixi amb contingut 

negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes d’aquest impost existents 
en la data del canvi de titularitat.  

 

Article 5 - Exempcions 
1. Està exempta de pagament de l’impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació o 

obra de la qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, 

estant subjectes a l’Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, 
ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües 
residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta 

d’obres d’inversió nova com de conservació. 
2. Les obres que tenen per finalitat la conservació, la millora o la rehabilitació de monuments 

declarats d'interès nacional gaudeixen també d'exempció de l'impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres d’acord l’article 59.2 de la llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni 
cultural català 

  

Article 6 – Bonificacions  
a) Es concedirà una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 

circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.  
 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 

passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  
 
La declaració d’interès públic correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·lic itud del 

subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  
 
No obstant, es consideraran construccions, instal·lacions o obres d’especial interès utilitat municipal 

per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació les 
següents:  
- Les obres de millora d’habitabilitat en edificis inclosos en el Pla Especial de Protecció, aquestes 

obres gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota de l’impost.  
- Les façanes dels habitatges inclosos dins del Pla Especial de Protecció, que gaudiran d’un 
bonificació del 30% de la quota de l’impost.  



 

 

- Els joves de 18 a 35 anys per obres de rehabilitació d’habitatges, que gaudiran d’un bonificació del 
30% de la quota de l’impost.  
 

En aquests tres supòsits no caldrà declaració del Ple, essent suficient un informe dels serveis tècnics 
municipals que posin de manifest la concurrència dels supòsits per gaudir de la bonificació.  
 

b) Una bonificació de fins el 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres destinades 
a la incorporació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació 
d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor 

incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.  
 
c) Una bonificació de fins el 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents 

als habitatges de protecció oficial (HPO).  
 
d) Una bonificació de fins el 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 

afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. Aquesta bonificació quedarà 
supeditada a un previ informe tècnic que acrediti el compliment de les condicions descrites.  
 

Aquestes bonificacions no seran aplicables simultàniament. 
 

Article 7 - Base imposable, quota i acreditament  

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la 
instal·lació o l’obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.  
No formen part de la base imposable:  

- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials 
de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o 
obra.  

- Els honoraris de professionals.  

- El benefici empresarial del contractista.  
El valor de la base equivaldrà al pressupost de referència que consta a la f itxa de 
característiques que es presenta al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a efectes del càlcul 

dels drets de visat. Per justificar aquest valor es pot presentar certificat col·legial o còpia de la 
fitxa de característiques esmentada. 
L’Ajuntament comprovarà que aquesta base s’ajusta al valor que s’obté de l’aplicació dels 

mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estab leixen a l’annex de 
la present Ordenança o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al 
que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost. 

Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una modalitat 
que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta Ordenança, la base 
imposable es determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari, que ha 

d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit 
preceptiu.  

2. Només s’admetrà l’aplicació de valors inferiors als que resultin de l’apartat anterior en aquells 

casos en els quals aquells valors inferiors s’acreditin de forma fidedigna davant dels serveis 
municipals. A aquest efecte es considerarà documentació acreditativa: 

a. La certificació o liquidació final d’obra signada pel constructor, pel promotor i pel 

tècnic director de l’obra. 
b. El pressupost o la certificació de la liquidació amb preus unitaris coincidents amb 

bases de dades o publicacions de reconegut prestigi en el mercat, subscrit pel tècnic 

autor del projecte o director de l’obra i pel promotor. En aquest cas, la base 
imposable obtinguda, una vegada revisada pels Serveis Tècnics, a requeriment del 
promotor, podrà ser aplicada a la liquidació provisional. 

c. La documentació comptable de l’empresa promotora, amb una certificació de persona 
física amb responsabilitat a l’òrgan d’administració.  

d. Qualsevol altra que a judici dels serveis municipals pugui considerar-se vàlida com a 

alternativa als anteriors. 
3. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.  
4. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que 

hom no hagi obtingut la llicència corresponent.  
 
Article 8 - Tipus de gravamen  

El tipus de gravamen serà el 3,10 per cent.  
 
Article 9 - Règim de declaració i d’ingrés  



 

 

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió de l’impost; conseqüentment, el subjecte 
passiu haurà de declarar la base imposable, determinar la quota i ingressar-la en els terminis 
fixats en aquest article.  

2. El sol·licitant d’una llicència per realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 
constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud el 
projecte i el pressupost d’execució material estimat. Aques t pressupost haurà d’estar visat pel 

Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.  
3. La quota resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar l’interessat quan 

sol·liciti la llicència, no serà inferior a l’import que resulti d’aplicar el tipus impositiu a les 

quanties dels mòduls aprovats.  
4. La quota referida a l’anterior apartat 3 es podrà ingressar des del moment en què es sol·liciti 

la llicència d’obres, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa de la 

seva expedició segons el model establert per l’Ajuntament, que contingui els elements 
tributaris imprescindibles per la liquidació de l’impost així com la identificació precisa de la 
parcel·la cadastral o immoble on es realitzin o s’hagi d’efectuar la construcció, obra o 

instal·lació, bé sigui amb la documentació per sol·lic itar la llicència, o independentment, abans 
o dintre el mes de començades les obres.  
El termini per fer l’ingrés de la quota provisional de l’ICIO conclou deu dies després de la 

notificació de la concessió de la llicència d’obres.  
Una vegada exhaurit el termini de presentació de l'autoliquidació seran d'aplicació els 
recàrrecs per presentació extemporània previstos a l'article 27 de la Llei General Tributària 

5. En el cas d'obres menors sotmeses al règim de comunicació, caldrà acreditar el pagament de 
l'impost mitjançant autoliquidació com a condició prèvia per presentar la sol·licitud de 
comunicació. 

6. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, i en el termini d’un mes des de 
l’acabament, el subjecte passiu haurà de presentar declaració sobre el seu cost real i efectiu, 
a la qual haurà d’adjuntar la documentació, acreditativa, que pot consistir en el pressupost 
definitiu, les certificacions d’obra, la declaració d’obra nova o qualsevol altra documentació 

que, a judici dels serveis municipals, pugui considerar-se vàlida per a la determinació del cost 
real.  

7. L’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si 

procedeix, la base imposable a què es refereix l’apartat 3, practicarà la liquidació definitiva 
corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que 
correspongui.  

8. La liquidació definitiva notificada al subjecte passiu s’ingressarà en els terminis establerts 
amb caràcter general en el Reglament general de recaptació, que són:  

a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural 

següent.  
b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural 

següent.  

 
Article 10 - Recàrrec d’extemporaneïtat  

1. La presentació de la declaració establerta a l’article 9.1 en data posterior a l’acreditament de 

l’impost originarà l’aplicació dels recàrrecs d’extemporaneïtat, previstos a l’article 61.3 de la 
Llei general tributària.  

2. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la 

Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.  
3. La manca de presentació de les declaracions, la presentació fora de termini, previ 

requeriment de l’Administració tributària o la presentació de forma incompleta o incorrecta, 

constitueixen infraccions greus.  
4. La manca d’ingrés de la quota tributaria es sancionarà amb multa pecuniària del 50 per cent 

de la quota deixada d’ingressar. A més s’exigiran els interessos de demora des de la data 

d’inici de les obres fins el dia que es practiqui la liquidació que regularitzi la situació tributària.  
 
Article 11 - Gestió per delegació  

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el 
Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a 
les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels sub jectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o 

els procediments de liquidació o recaptació.  



 

 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals.  

 
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 momen t en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 

Disposició final  
Aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple de data 3 d’octubre de 2022 i 
entrarà en vigor el dia de seva publicació definitiva al BOPG, fins a la seva modificació o derogació. 

Amb la seva entrada en vigor quedarà automàticament derogada i sense efectes l’ordenança fiscal 
aprovada mitjançant acord de Ple de data de 28 de novembre de 2016. 
 

ANNEX QUE SE CITA A L'ARTICLE 7.1 DE LA PRESENT ORDENANÇA (OF NÚM. 5) 
 
Tal com es disposa a l’article 7.2 de la present  Ordenança, la base imposable que s’hi regula es 

determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul del pressupost de referència, ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen. 
 

Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà automàticament 
actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base imposable susdita. 
 
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de partida és la 

superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, expressada en metres 
quadrats amb dos decimals. 
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos diferenciats, caldrà 

destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul diferent. 
 
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que coincideix amb el pressupost de 

referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de referència per la superfície 
afectada per cadascun d’aquests mòduls. 
 

A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:  
Mr = Mb × Ct × Cu × 0,95 
Definicions: 

Mb: Mòdul bàsic, fixat en 513,00 €/m² (Mòdul vigent any 2020) 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat  

Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.  
 

Els coeficients correctors que es faran servir són el següents: 
 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)  

1.1. En edificacions de nova planta i addicions  

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ  Ct 

- Edifici aïllat (4 façanes).  
- Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d’edificis.  

1,20 

- Edifici en testera (3 façanes).  
- Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d’edificis.  

- Piscines.  

1,10 

- Edifici entre mitgeres (1/2 façanes).  1,00 

 
1.2 .En obres de reforma i rehabilitació 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ  Ct 

- Rehabilitació integral d’un edifici aïllat (4 façanes) conservant 
exclusivament les façanes.  

1,10 

- Rehabilitació integral d’un edifici en testera (3 façanes) conservant 

exclusivament les façanes.  

1,00 



 

 

- Rehabilitació integral d’un edifici entre mitgeres (1/2 façanes) 

conservant exclusivament les façanes.  

0,90 

- Rehabilitació interior integral d’un edifici o habitatge o canvi d’ús  0,80 

- Reformes en habitatges o edificis o locals que afectin a elements 
estructurals.(Aplicat a la seva superfície d’actuació)  

0,70 

- Reformes en habitatges o edificis que no afectin elements 
estructurals. (Aplicat a la seva superfície d’actuació).  

- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments 
(Aplicat a la superfície de façana afectada).  

0,50 

- Reformes en locals (que no afectin a elements estructurals).  0,40 

- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (Aplicat a 
la superfície de façana afectada).  

0,30 

 

1.3 . Treballs d’urbanització i obra civil 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ  Ct 

- Moviments de terres i infraestructura.  1,10 

- Superficials complementaris.  1,00 

- Piscines i obres sota-rasant.  1,10 

 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)  
2.1. Edificació 

USOS  Cu 

- Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels de 5 estrelles. 

Museus. Teatres.  

3,00 

- Clíniques i Hospitals.  2,80 

- Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles 
Universitàries. Hotels de 4 estrelles. Presons. Saunes. Terminals 
marítimes i aèries.  

2,60 

- Laboratoris.  2,40 

- Clubs de reunió. Hotels de 3 estrelles.  2,20 

- Cafeteries. Centres mèdics. Oficines. Centres docents. Hotels de 2 
estrelles. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. Residències 

universitàries. Restaurants. Habitatges > 200 m².  

2,00 

- Asils. Dispensaris. Estacions d’autobusos. Hostals. Hotels d’1 estrella. 
Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m². Habitatges entre 200 m² i 
150 m².  

1,80 

- Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m² i 100 ².  1,60 

- Vestuaris. Habitatges entre 100 m² i 50 m².  1,40 

- Locals comercials amb ús específic.  1,30 

- Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament.  

- Plantes altes per a locals sense ús específic.  
- Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades.  

1,20 

- Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars.  
- Garatges d’habitatges unifamiliars i piscines.  

- Locals comercials i trasters sense ús específic.  

1,00 

- Magatzems i naus industrials amb superfície > a 800 m2  0,70 

- Magatzems i naus industrials amb superfície < a 800 m2 .  0,60 

 

  
NOTA: ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L’HABITATGE (GOLFES) 

 Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m. 
d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior, sense augmentar el Cu per superfície total.   

 Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la consideració de 
locals sense ús específic.  

 
2.2. Obra civil 

USOS  Cu 

- Piscines (sense cobrir).  1,00 
- Parcs infantils a l’aire lliure.  0,40 
- Urbanització bàsica.  0,20 

Moviment de terres  
Xarxa de clavegueram  
Xarxa d’aigua  

15%  
35%  
15%  

  



 

 

Xarxa d’electricitat  
Telecomunicacions  

20%  
15% 

- Urbanització complementària.  0,10 
Pavimentació  
Voreres  

Enllumenat  
Jardineria i mobiliari urbà  

50%  
25%  

10%  
15%  

  

- Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge.  0,20 

- Jardins. Pistes de terra sense drenatge.  0,10 
Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats parcials 
que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície construïda parcial a 

la qual s’ha d’aplicar. 
CÀLCUL DEL PRESSUPOST EN CAS D’ENDERROCS  
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent:  

Pr = V × Mb × Ct × Cu 
Definicions:  
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 metres, es 

considerarà el volum d’aquesta altura per planta.  
Mb: Mòdul bàsic, fixat en 513,00 €/m² (Mòdul vigent any 2020) 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra  

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat  
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parc ials.  
 

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)  
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ  Ct 

 0,30 

 0,20 
 0,10 

 

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)  
USOS  Cu 

 0,10 

 de més de 10 metres.  0,15 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis 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, la seva derogació 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 bàsicament es tracta de modificar part de la normativa 
amb una nova redacció, per adaptar-la a la legislació vigent, i incorporar l’annex que estableix la 

formula de calcular la base imposable sense tocar el tipus tributari que continua fixat en el 3,1%.   
 
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, Judit Cortada Esteve) i 2 abstencions (Aleix Reche 
Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 

 
 
10.0.- Aprovar una modificació del contracte de concessió del servei d’activitats recreatives, 

d’estimulació cognitiva i animació sociocultural per la gent gran per restablir l’equilibri 
financer mitjançant increment de tarifes.  
 

Antecedents  
 



 

 

Mitjançant la Resolució d’Alcaldia número 2021DECR000571 del dia 21/07/2021, es va adjudicar el 
contracte de concessió del servei d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació 
sociocultural per la gent gran a favor de l’associació El Taller de Breda. 

El contracte té la qualificació de contracte administrat iu de concessió de serveis, d’acord amb allò que 
establia l’article 15 Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP).  
 

El contracte administratiu es va formalitzar en data 6 de setembre de 2021, fixant la seva vigència en 
tres anys, a comptar des del dia 1 d’octubre de 2021 i amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any 
cadascuna, que s’acordaran per part d’ambdues parts del contracte, fins a un màxim de cinc anys. 

 
En data 13 de febrer de 2022 va tenir entrada en el Registre de l’A juntament (Registre: E2022000636) 
una petició de la representant de l’associació concessionària del servei, sol·licitant una revisió de les 

tarifes que paguen els usuaris dels servei motivat per l’increment desmesurat de l’IPC que ha hagut 
de suportar l’empresa durant els darrers anys.  
 

En data 23 de setembre de 2022 ha estat publicada en el BOP l’aprovació definitiva de les tarifes del 
servei, que incorporen un increment mensual de 1,5 euros per cada bloc de 4 hores de servei.  
 

Aquesta revisió a l’alça de la tarifa contempla la petició realitzada per l’empresa.  
 
Dins l’expedient de revisió de tarifes consta un informe que motiva la seva revisió de conformitat amb 

el que preveu l’article 205.2.b) de la LCSP, i pel fet que “l'augment de l'IPC estatal de juny 2021 a juny 
2022 (última dada publicada a l'INE) és del 10,2% i l'economia estatal es troba en un període 
inflacionista desbocat com no es veia des de la dècada dels anys 80, es pot afirmar sense ànim 

d'equivocar-se que estem davant d'una circumstància sobrevinguda i que era imprevisible de 
preveure l'estiu de l'any passat.”  
 
Consta a l’expedient l’informe preceptiu de secretaria intervenció.  

 
Un cop vistes les consideracions de l’informe de secretaria, l’Alcaldia considera que resulta procedent  
admetre la revisió de tarifes atès que es tracta d’una modificació no substancial en quan a la seva 

quantia, i té per objecte restablir l’equilibri financer de la concessió per l’increment desmesurat de 
l’IPC en el darrer període, circumstància que es pot considerar anormal, imprevisible i sobrevinguda 
que resta emparada per l’article 249.c) del ROAS i 205.2.b) de la LCSP.  

 
Legislació aplicable 
 

Articles 15, 203, 204, 205 i 206 i 290 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic (LCSP). 
 

Articles 107, 282 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP) 
 

Els articles 249, 250 i 251 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. (ROAS) 
 

Article 30 del Plec de clàusules econòmic-administratives que regula el contracte administratiu 
(PCAP). 
 

Per tot allò exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar una modificació del contracte de concessió del servei d’activitats recreatives, 

d’estimulació cognitiva i animació sociocultural per la gent gran per restablir l’equilibri financer  
mitjançant increment de tarifes amb efectes del dia 1 d’octubre de 2022.  
 

En virtut de la present modificació s ’habilita a la concessionària l’associació El Taller de Breda, amb 
CIF G55147201, per tal que pugui liquidar l’increment mensual d’1.5 euros per cada bloc de quatre 
hores de servei, tot de conformitat amb les tarifes definitivament aprovades per l’Ordenança de tarifes 

del servei que ha estat publicada en el BOP de data 23 de setembre de 2022.  
 
Segon.- Atorgar un tràmit d’audiència al El Taller de Breda, per tal que en el termini de 10 dies hàbils 

manifesti la seva conformitat a la modificació del contracte o presenti les al·legacions o reclamacions 
que consideri oportunes. En cas que es doni conformitat, la modificació contractual esdevindrà 
definitiva i es formalitzarà en document administratiu per les parts.  



 

 

  
Tercer.- Publicar aquest acord a l’E-tauler i al perfil del contractant per a general coneixement.  
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta explicant que resulta congruent amb l’acord de revisió de tarifes que es 
va aprovar en el ple anterior.  

 
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) 
 

 
11.0.- Aprovar la derivació de responsabilitat del contractista de les obres d'urbanització de la 
UA16, en relació als expedients X2022000833 i X2022001146 

 
Antecedents  
 

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022DECR000444 de data 18 de maig de 2022 es va iniciar un expedient 
per derivar la responsabilitat del contractista de les obres d’urbanització de la UA16 per les obres de 
reparació de la xarxa de clavegueram de la UA16 que està pendent de recepció.  

 
La companyia d’aigües AAT va informar que les obres de clavegueram, en el t ram de connexió de la 
UA16 amb el carrer colindant Sant Francesc, no han estat correctament executades atès que 

mancava la connexió amb l’habitatge del carrer Sant Francesc número 74.   
 
TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A, avui en liquidació concursal, (TECYRSA), fou 
l’empresa urbanitzadora que va deixar sense connectar la xarxa de clavegueram amb l'escomesa de 

l'esmentat habitatge. 
 
Una vegada detectat aquest defecte construtiu, arran de la reclamació del veí, l'Ajuntament va 

encarregar la reparació urgent a la concessionaria del servei de clavegueram, per tal d'evitar danys 
majors.  
 

Aquestes obres de reparació han estat realitzades i han tingut un cost per l’Ajuntament de 2.651,33 
euros, més 187,00 euros corresponents a la indemnització al propietari  afectat reconeguts en el marc 
de l’expedient X2022000833. 

 
En la tramitació d’aquests expedients, mitjançant informes de control intern, el secretari-interventor 
posa de manifest que l'Ajuntament ha de reconeixer l'obligació de pagament de la factura, sense 

perjudici que mitjançant l’òrgan de contractació de les obres d’urbanització de la UA16, en aquest cas 
el Ple, es derivi la responsabilitat al contractista TECYRSA, atès que s’ha constatat una incorrecta 
execució de les prestacions contemplades en el contracte d’obres. 

 
Una vegada iniciat l’expedient es va atorgar un tràmit d’audiència a totes les parts interessades per tal 
que en el termini de 15 dies hàbils presentin les al·legacions, reclamacions o informes que considerin 

convenients.  
 
Concretament es va atorgar el tràmit a les següent persones: 

 
a) TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. 
b) PABLO UREÑA GUTIÉRREZ, en qualitat d’administrador concursal de TECYRSA.  

c) PRODOP, en qualitat de director facultatiu de les obres.  
 
Durant el termini d’audiència, en data 15 de juny de 2022, s’ha presentat una al·legació/oposició per 

part del Sr. Pablo Ureña Gutierrez, administrador concursal de TECYRSA, en substitució dels 
administradors de la concursada.  
 

Les al·legacions, en síntesi, manifesten que no resulta procedent derivar la responsabilitat a 
TECYRSA en la mesura que l’obra no va ser executada conforme el projecte inicial sinó que es varen 
realitzar les modificacions al projecte durant l’execució de l’obra, essent doncs, la responsabilitat 

exclusivament imputable a l’Ajuntament de Breda com a promotora de les obres i en tan que va 
aprovar un projecte que no va poder ser executat en els seus propis termes projectats.  Aquesta 



 

 

al·legació la fonamenta en base a l’article 214.2 del Text refós de la llei de contractes del sector públic 
de 14 de novembre de 2011.  
 

Per sustentar aquesta al·legació aporta com a documents probatoris els informes i al·legacions 
aportades en el marc de l’expedient de resolució del contracte (X2021000011).  
 

Una vegada realitzat el tràmit d’audiència el secretari-interventor ha informat les al.legacions i ha 
formulat una proposta d’acord al Ple de la corporació, que és l’òrgan competent per declarar la 
responsabilitat imputable al contractista arran de l’execució del contracte.   

 
L’informe de secretaria-intervenció de data 12 d’agost de 2022 proposa desestimar les al.legacions, 
en els mateixos termes exposats a l’expedient de determinació de responsabilitat patrimonial 

X2022000833; concretament en base als següents motius:  
 
- La connexió de la xarxa de clavegueram amb l’escomesa de l’habitatge del carrer Sant Francesc 74 

era una prestació/obra necessària del projecte i formava part de l’objecte del contracte d’obres.  
 
- L’omissió de connectar la xarxa de clavegueram amb l’habitatge col. lindant al sector no va ser 

conseqüència de cap ordre de l’Ajuntament ni de cap variació del projecte executiu que impossibilités 
o eximís de la seva realització.  
 

- El projecte d’obres aprovat definitivament no ha estat modificat per l’administració contractant.  
 
-- No queda acreditat que el projecte executiu estigui viciat.  

 
- Resulta evident que TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. té la condició 
d’empresa adjudicatària de les obres i és l’única responsable d’assumir i indemnitzar tots els danys i 
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de l’execució de les obres, en virtut de l’article 

214.1 del TRLCSP, de 14 de novembre de 2011. 
 
Per tot l’esmentat, en data 12 d’agost de 2022, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000720, 

es formula una proposta d’acord al Ple que té per objecte derivar la  
responsabilitat a la societat TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A per haver quedat 
acreditada la deficient execució de les obres de connexió de l’escomesa de l’habitatge del carrer Sant 

Francesc 74 amb la xarxa de clavegueram de la urbanització de la UA16. 
 
L’esmentada proposta també preveu que la indemnització dels dany i perjudicis es faci efectiva sobre 

la garantia definitiva dipositada a favor de l’Ajuntament de Breda, mitjançant un certificat 
d’assegurança de caució número 4.182.435 de ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y 
REASEGUROS. 

 
L’esmentada proposta d’acord va ser sotmesa a un nou tràmit d’audiència a favor de l’administrador 
concursal i a la societat avalista.  

 
Consta a l’expedient un certificat de secretaria pel qual es fa constar que l’Ajuntament no ha rebut 
al.legacions ni reclamacions contra la proposta d’acord.  

 
Legislació aplicable 
 

Article 214.1 del RDL 3/2011 de 14 de novembre que aprova el TRLCSP, en concordança amb els 
vigents articles 110.c), 190, 191 i 196 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic 

 
Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 
 

Article 22.1.q) de la Llei de Bases de Règim Local 
 
Per tot l’exposat es sotmet al Ple l’adopció del següents acords:  

 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per PABLO UREÑA GUTIÉRREZ en qualitat 
d’administrador concursal de la societat en liquidació TECYR CONSTRUCCIONES Y 

REPARACIONES, S.A., en relació als expedients X2022000833 i 2022001146 que tracten la 
derivació de la responsabilitat al contractista de les obres de la urbanització de la UA16, de 



 

 

conformitat amb les fonamentacions jurídiques i els termes transcrits a l’informe de secretaria -
intervenció emès en data 12 d’agost de 2022. 
 

Segon.- Exigir una indemnització de 2.838,33 euros (187,00 euros més 2.651,33 euros) a TECYR 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A, societat en liquidació,  per haver quedat acreditat 
l’incompliment contractual en relació a la deficient execució de les obres de connexió de l’escomesa 

de l’habitatge del carrer Sant Francesc 74 amb la xarxa de clavegueram de la urbanització de la 
UA16. 
 

Tercer.- El cobrament de la indemnització es realitzarà sobre la garantia definitiva dipositada a favor 
de l’Ajuntament de Breda, mitjançant un certificat d’assegurança de caució número 4.182.435 de 
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y REASEGUROS. 

 
Quart.- Requerir a ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA SEGUROS Y REASEGUROS que 
transfereixi la quantia de 2.838,33 euros al compte bancari indicat per l’Ajuntament de Breda com a 

conseqüència de les indemnitzacions que es deriven a TECYR CONSTRUCCIONES Y 
REPARACIONES, S.A. en liquidació, per l’execució de les obres del desglossat de la fase 2 del 
projecte d’urbanització de la UA16: sector industrial sud, Breda. Aquest requeriment es realitzarà, si 

s’escau, en el marc de l’expedient que aprovi la resolució del contracte (X2022000138). 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats (ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA i 

PABLO UREÑA GUTIÉRREZ en representació de TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES 
S.A) amb indicació dels recursos pertinents. 
 

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta explicant el supòsit que justifica la derivació de la responsabilitat al 
contractista de les obres.  
 

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) 
 
 

12.0.- Aprovar la resolució del contracte d’ obres, adjudicat el 27 de novembre  de 2017 a 
TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A, societat en liquidació, per l’execució del 
desglossat de la fase 2 del projecte d’ urbanització UA16: sector industrial sud, Breda. 

 
Antecedents  
 

I. El Ple de l’Ajuntament de Breda reunit el passat 30 de maig de 2022 va ratificar el Decret d’Alcaldia 
2022DECR000278 – pel qual es desestima el recurs de reposició presentat en data 17 de març de 
2021 per TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. (TECYRSA) contra l’acord plenari 

de data 31 de gener de 2022 pel qual s’aprova iniciar un nou procediment per resoldre el contracte 
d’obres d’urbanització del desglossat de la segona fase de la UA16 Sector Industrial Sud de Breda. 
 

De conformitat amb els esmentats acords, el plenari declara acreditat l’incompliment contractual per 
part de TECYRSA 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. 

 
I simultàniament s’acorda 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.  
 



 

 

II. En data 23 de juny de 2022 la Comissió Jurídica Assessora (CJA) va emetre el Dictamen sol·licitat 
amb número de referència 224/2022. 
 

La conclusió del dictamen informa favorablement sobre la resolució del contracte però del seu 
contingut es dedueix que només avala la resolució contractual per la segona causa al·legada per 
l’Ajuntament:  

 
- Per haver estat declarada la empresa en concurs de creditors (art. 223.b) del TRLCSP) 

 

El dictamen posa de manifest que es va obrir la fase de liquidació 
concursal per interlocutòria de 14 de juny de 2021 del Jutjat Mercantil núm. 14 de 
Madrid, i en compliment de l’apartat 2 de l’article 224 del TRLCSP es preveu que “l’obertura de la fase 

de liquidació dona lloc sempre a la resolució del contracte”. 
 
La CJA estableix que la declaració de concurs per si mateixa no és una causa de resolució culpable 

del contractista, sinó una circumstància que es pot qualificar d’ordinària o natural en una economia de 
mercat; per això, llevat que el concurs fos qualificat de culpable d’acord amb la normativa concursal, 
no és procedent confiscar la garantia (dictàmens 367/2015 i 383/2015, entre d’altres). 

 
Així doncs, el fet que el procediment concursal de TECYRSA no hagi estat declarat culpable fa que 
no sigui procedent la confiscació de la garantia per aquesta circumstància.  

 
III. Per altra banda, la CJA passa a valorar la concurrència o no de la demora al·legada per 
l’Ajuntament en el compliment del contracte (pagines 30 a 34 del Dictamen). 

 
De l’anàlisi de la situació conclou que no es troba suficientment justificada l’exercici de la prerrogativa 
administrativa de resolució del contracte per causa de la demora en el compliment dels terminis, 
prevista en l’article 223.d) del TRLCSP. 

 
Ho justifica en base al principi de proporcionalitat reconegut per la doctrina i la jurisprudència, que 
entén que no tot incompliment és causa de resolució, sinó que s’exigeix que es tracti d’incompliments 

rellevants i no nimis o sense transcendència.  
 
La CJA entén que és necessari que la demora sigui significativa, ja que qualsevol incompliment del 

contracte no justifica la resolució contractual. 
 
Els incompliments contractuals s’han d’interpretar a la vista de la naturalesa i la realitat del contracte, i 

entén que la contractista va mostrar en el decurs de l’execució del contracte una clara voluntat de 
complir amb el termini de vuit mesos de durada de les obres, malgrat que circumstàncies alienes a la 
seva voluntat –com ara pluges dilatades en el temps i abundants– van justificar la sol·licitud de fins a 

tres pròrrogues en l’execució del contracte, acordades per l’Ajuntament.  
 
Per tant, si bé es podria manifestar cert retard en aquests repassos generals pendents, aquestes 

actuacions no van impedir, d’una banda, donar l’obra per acabada amb l’obertura al públic en l’acta 
de recepció provisional, ni, d’una altra, pagar-les mitjançant l’aprovació per la Junta de Govern Local 
de la certificació d’obres núm. 11, practicada el 23 de febrer de 2019. Aquest cert ificat 

d’obra suposava el pagament del preu total del preu del contracte. 
 
La CJA entén que de l’anàlisi de la qüestió i de la posició de les parts no s’observa, en rigor, que el 

problema suscitat sigui el retard en el compliment de la contractista sinó la 
discussió sobre les unitats d’obra excloses en el projecte i executades, així com la 
possible modificació contractual per a donar cabuda a aquestes unitats no previstes 

i executades; modificació que mai s’ha arribat a realitzar. 
 
IV. Davant el dictamen de la CJA el secretari-interventor ha emès en data 28 de setembre de 2022 un 

informe-proposta en relació a la resolució del contracte administratiu.  
 
En base a les consideracions jurídiques que consten a l’informe de secretaria es proposa l’acord de 

resolució del contracte administratiu i els seus efectes.  
 
Legislació aplicable 

 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial dec ret 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). 
 
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 
Contracte administratiu i Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 
 

Per tot l’exposat es sotmet al Ple l’adopció del següents acords:  
 
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 la següent: 

 
- Per haver estat declarada l’ empresa en concurs de creditors el dia 27 de maig de 2020 i 

actualment en liquidació d’acord amb la interlocutòria de 14 de juny de 2021 del Jutjat 

Mercantil número 14 de Madrid, en els termes de l’ article 223.b) del RDL 3/2011. 
 
Segon.- Aprovar la reclamació de danys i perjudicis causats a l’Ajuntament de Breda per raó de la 

resolució del contracte, fixant una indemnització total de 26.072,34 euros que es desglossen en els 
següents conceptes: 
 

- Expedient X202200778 que aprova l’avantprojecte 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, que estan valorades en 23.234,01 euros (IVA inclòs).  
 

- Expedient X2022000833 de derivació de responsabilitat patrimonial assumida per 
l’Ajuntament de Breda per un import de 187,00 euros.  

-  

- Expedient X2022001146 de determinació de danys derivats per l’incorrecte execució de les 
obres de connexió de l’habitatge del carrer Sant Francesc 74 amb la xarxa de clavegueram 
de la Urbanització de la UA16, valorats en 2.651,33 euros. 

 
El pagament de la indemnització s’ha de realitzar sobre la garantia definitiva dipositada a favor de 
l’Ajuntament de Breda mitjançant el 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 26.072,34 euros al compte bancari indicat per l’Ajuntament de Breda com a 
pagament dels danys i perjudicis determinats en el punt segon.  
 

Quart.- Entendre liquidat el contracte administratiu amb la conseqüent exoneració d’obligacions de 
les parts derivades del contracte, fet que comporta la recepció definitiva de la urbanització UA16: 
sector industrial sud, Breda a favor de l’Ajuntament de Breda. 

 
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Registre Públic de Contractes i fer-ho públic al perfil del 
contractant.  

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

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta explicant els antecedents i la proposta de resoldre el contracte i 

reclamar els danys i perjudicis que bàsicament han estat valorats en 23.234,01 euros d’acord amb 
l’avantprojecte de les obres que resten pendents d’executar, més les derivacions de responsabilitat 
per la incorrecte execució de les obres.  El total de la indemnització és cobrirà amb la garantia del 

contracte.   Conclou dient que estem en la fase final de la resolució, i sense perjudici de recursos que 
puguin fer allargar el tràmit, a partir d’ara ja es podran acabar les obres que falten, com són refer les 



 

 

voreres trencades, la reposició de tapes de clavegueram o la instal·lació de la línia de telèfon, entre 
d’altres incidències.  
 

El Sr. Juan Antonio Marín portaveu del grup PSC-CP pregunta qui té la garantia i si ens la pagaran.  
 
L’Alcalde respon que la garantia la tenim de l’entitat Crédito y Caución.  

 
El secretari manifesta que el pagament de la garantia s’hauria de produir al primer requeriment i en el 
termini de 30 dies, sense possibilitat de presentar recursos en primera instància.  

 
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, Aleix Reche Martí) i 2 abstencions (Judit Cortada 
Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 

13.0.- Aprovar definitivament el projecte de conservació i manteniment de paviments asfàltics i 
millora de l’accessibilitat a diversos carrers de la Vila de Breda  
 

Antecedents  
 
En data 1 de setembre de 2022, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Breda entreguen el projecte de 

conservació i manteniment de paviments asfàltics i millora de l’accessibilitat a diversos carrers de la 
Vila de Breda que té un pressupost d’execució per contracte de 399.279,68€ (IVA inclòs), el qual 
consta de la documentació preceptiva per poder ser aprovat.  

 
Aquest projecte té com a objectiu els treballs necessaris per a una pavimentació amb aglomerat 
asfàltic i una millora de les condicions d’accessibilitat de les voreres en les cantonades amb la 
formació, en els casos indicats, de passos de vianants elevats i una adaptació de les voreres a les 

condicions d’accessibilitat normatives . 
 
Les obres definides en aquest projecte, són obres locals ordinàries i es classifiquen com de reforma, 

d’acord amb el que estableix l’article 12.1.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).  
 

Vist que es té com a objectiu iniciar la licitació i els tràmits per la subvenció el més aviat possible, es 
justifica que sigui aprovat pel tràmit d’urgència, mitjançant Resolució d’Alcaldia, sense perjudici que 
es sotmeti a la convalidació del Ple com a òrgan competent.  

 
Vist que es va aprovar inicialment el projecte per Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000759 de data 1 
de setembre de 2022 i va ser publicar al BOP i al DOGC per sotmetre’l a exposició al públic. 

 
Vist el certificat de no al·legacions de data 3 d’octubre de 2022. 
 

 
Legislació aplicable 
 

Els articles 234 i 235 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. 
 

Els articles 8, 15,16, 24, 36, 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS). 
 

Article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 
 

Per tot l’exposat es sotmet al Ple l’adopció del següents acords:  
 
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de conservació i manteniment de paviments asfàltics i 

millora de l’accessibilitat a diversos carrers de la Vila de Breda que té un pressupost d’execució per 
contracte de 399.279,68€ (IVA inclòs).  
 

Segon.- Publicar aquest acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el 
DOGC i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.  
 



 

 

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

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta explicant la necessitat d’arreglar molts carrers de la Vila que fa molts 
anys que estan en mal estat.  S’ha fet una priorització dels carrers que requereixen una actuació 

urgent, aquells que estan en pitjor estat i aquells que afecten a la majoria de la població.  
 
La Sra. Judit Cortada portaveu del grup JxCat-Breda manifesta que li sorprèn que el projecte fos 

aprovat amb caràcter d’urgència el passat 1 de setembre i que hagi estat a exposició al públic fins a la 
data d’avui.  Al.lega que el document del projecte d’obres no estava dins l’expedient que està a 
disposició dels regidors i regidores, i en conseqüència el seu grup no ha tingut temps de revisar i  

valorar el projecte. Demana saber si s’ha tingut en compte la necessitat de fer obres en el 
clavegueram alhora de determinar els carrers que s’han d’asfaltar.  
 

L’Alcalde respon que efectivament s’ha tingut en compte que no s’hagi de fer cap actuació en la xarxa 
de clavegueram de forma imminent, no obstant sempre pot passar que malgrat no estigui previst 
s’hagi de fer una actuació puntual per necessitats que ara no coneixem.  

 
La Sra. Cortada manifesta que malgrat ser una obra necessària no li ha agradat la forma com s’ha dut 
el tema.  

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que hi votarà en contra perquè aquest 
tipus d’inversions s’han de fer sobre el Pla de mobilitat i per altra banda s ’està realitzant en un mal 

moment pels preus de mercat, i a més manifesta que és tracta d’un moviment que entenem 
electoralista.  Conclou dient que el resultat que va obtenir ERC a les eleccions li permet fer aquest 
tipus d’actuacions.  
 

L’Alcalde respon que l’Ajuntament volia fer el projecte l’any 2021 però no va ser possible i enguany, 
l’any 2022, és l’oportunitat per fer-ho atès que estan suspeses les regles fiscals i l’Ajuntament pot  
destinar lliurament el romanent per fer aquestes obres que d’una altra forma no podríem fer.  Les 

obres són molt necessàries i molt demanades pels veïns, perquè s’asfaltarà el paviment però també 
s’arranjaran passos elevats i plataformes que suposaran importants millores de mobilitat. Conclou 
dient que la voluntat era fer-ho a principis d’any però els temps a l’administració depenen de molts 

factors, i no s’ha pogut disposar del projecte fins ara.  
 
El Sr. Juan Antonio Marín portaveu del grup PSC-CP manifesta que coincideix amb el que ja s ’ha dit.  

 
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 (Aleix Reche Martí) i 2 abstencions 
(Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marín Acuña) 
 

 
14.0.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del projecte de 
conservació i manteniment de paviments asfàltics i millora de l’accessibilitat a diversos 

carrers de la Vila de Breda. 
 
Antecedents  

 
Resulta necessari iniciar els tràmits per la realització de les obres contemplades en el projecte de 
conservació i manteniment de paviments asfàltics i millora de l’accessibilitat a diversos carrers de la 

Vila de Breda, redactat per l’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Breda, Sr. Xavier Rodà Cotano.   
 
Aquest projecte té com a objectiu els treballs necessaris per a una pavimentació amb aglomerat 

asfàltic i una millora de les condicions d’accessibilitat de les voreres en les cantonades amb la 
formació, en els casos indicats, de passos de vianants elevats i una adaptac ió de les voreres a les 
condicions d’accessibilitat normatives. 

 
El projecte ha estat aprovat amb caràcter definitiu mitjançant acord plenari de data 3 d’octubre de 
2022.  

 



 

 

Les obres definides en aquest projecte, són obres locals ordinàries i es classifiquen com de reforma, 
d’acord amb el que estableix l’article 12.1.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals  (ROAS). 

 
L’Ajuntament de Breda no té la capacitat suficient de mitjans humans  i ni materials per executar les 
obres amb mitjans propis, per tant resultat necessari contractar les obres , mitjançant licitació pública, 

a una empresa suficientment capacitada.  
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres,  d'acord amb l'article 13 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. 

 
S’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de 
regir l’adjudicació del contracte, mitjançant un procediment obert, tramitació simplificada, amb 

diversos criteris d’adjudicació.  
 
Vist que consta a l’expedient un informe de fiscalització prèvia de secretaria intervenció amb 

observacions, entre les quals es fa constar que el Ple és l’òrgan competent per aprovar l’expedient de 
contractació atès que el preu del contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.  
 

Vist que interessa a l’Ajuntament que l’execució del contracte es realitzi dins l’any 2022, amb la menor 
demora possible, es proposa delegar a favor de l’Alcaldia la potestat d’adjudicar el contracte segons 
la proposta que formuli la mesa de contractació.  

 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 116 i 117 La 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, resulta procedent aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació.  

 
Legislació aplicable 
 

La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.  
 
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 

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

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

Per tot el que s’ha exposat, es sotmet a la consideració del Ple els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres contemplades en el projecte de conservació 

i manteniment de paviments asfàltics i millora de l’accessibilitat a diversos carrers de la Vila de Breda, 
redactat per l’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Breda, Sr. Xavier Rodà Cotano, que te un 
pressupost base de licitació de 329.983,21 euros més IVA (total: 399.279,68 euros).  

 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres 
mitjançant procediment obert, amb tramitació simplificada, aplicant criteris automàtics relacionats amb 

el preu. 
 
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de lic itació, perquè durant el termini de vint dies 

hàbils des de l’endemà de la seva publicació, qualsevol empresari suficientment capacitat pugui 
presentar la seva proposició per licitar.  
 

Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació per tal que 
procedeixin a autoritzar la despesa de 399.279,68 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
1532.61901, en la que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient. 

 
Cinquè.- Delegar a favor de l’Alcaldia la potestat d’adjudicar el contracte segons la proposta que 
formuli la mesa de contractació.  

 
Intervencions: 



 

 

L’Alcalde presenta la proposta explicant que els criteris d’adjudicació prioritzen la realització de 
millores per sobre del preu, atès que interessa que l’empresa contractista faci més trams i carrers 
amb el mateix preu.  

 
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) 
 

 
15.0.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 
de Breda per a l’execució de les actuacions vinculades al Projecte Vescomtat de Cabrera  

 
Antecedents 
 

El setembre de 2017 el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu i Torroella, 
juntament amb l’alcalde de la Vila, Dídac Manresa Molins van signar el conveni de l’establiment del 
marc de col·laboració entre ambdues entitats per al desenvolupament de les actuacions conjuntes de 

l’operació “productes turístic-cultural Vescomtat de Cabrera” cofinançat dins del Programa Operat iu 
FEDER de Catalunya 2014-2020, i regulada per l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 

cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria. 
 
Aquest projecte s’ha vingut desenvolupant pel Consell Comarcal de la Selva des de l’any 2017, 

conjuntament amb 13 municipis de la comarca ((Anglès, Arbúcies, Blanes , Breda, Caldes de 
Malavella, Hostalric, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Riell i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Sils, 
Susqueda i Vidreres). 
 

El projecte del Vescomtat de Cabrera s’ha estructurat com una proposta de caire cultural i turístic al 
voltant del llegat patrimonial i del relat històric del Vescomtat de Cabrera a la comarca de la Selva, 
posant en valor el patrimoni material i immaterial del Vescomtat de Cabrera localitzat a la comarca. 

 
L’Ajuntament de Breda, conjuntament amb el Consell Comarcal, entenen que el projecte del 
Vescomtat de Cabrera és una oportunitat de desenvolupament local amb impacte comarcal ja que 

genera una proposta turística-cultura conjunta capaç d’atraure nous públics culturals/turístics als 
municipis participants de la comarca, tot promovent l’activitat cultural i econòmica entorn dels 
recursos vinculats al Vescomtat de Cabrera, i per tant, ambdues parts tenen la voluntat continuar amb 

el projecte durant les pròximes anualitats 2023 a 2026. 
 
Amb aquesta voluntat, el Consell Comarcal ha tramès una proposta de conveni de col·laboració que 

té per objecte formalitzar els compromisos de les parts.  
 
Consta a l’expedient informe de fiscalització prèvia de secretaria-intervenció.  

 
Vist que el conveni comporta la transferència i assignació de funcions a favor del Consell Comarcal 
de la Selva aquest acord requereix que sigui aprovat amb la majoria absoluta del Ple.  

 
Legislació aplicable 
 

Article 48 i següents, relatius als convenis i l’article 141 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del Sector Públic (LRJSP), relatiu al deure de col·laboració entre les Administracions 
Públiques. 

 
Articles 10 i 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
Article 114.3.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 
Articles 303 a 311 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis del ens locals. 

 
Article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 



 

 

 
Article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) 
 

Per tot allò exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament de 

Breda per a l’execució de les actuacions vinculades al Projecte Vescomtat de Cabrera”, en els termes 
en què figura en l’expedient amb la redacció que a continuació es recull: 
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament de Breda per a 

l’execució de les actuacions vinculades al Projecte Vescomtat de Cabrera. 
 
Santa Coloma de Farners, a la data de la signatura electrònica 

 
INTERVENEN 
 

D’ una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, en representació del Consell Comarcal de la Selva i 
en la seva qualitat de president, assistit pel/per la secretari/ària de la corporació. 
 

D’altra part, el senyor Dídac Manresa Molins, en representació de l’Ajuntament de Breda i en la seva 
qualitat d’alcalde, d’acord amb les atribucions que li confereix l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit/ida pel/per la 

secretaria/ària de la corporació. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a subscriure aquest conveni i 

 
MANIFESTEN 
 
I. Que el Consell Comarcal de la Selva entre els anys 2017-2021 ha desenvolupat conjuntament 

amb 13 municipis de la comarca ((Anglès, Arbúcies, Blanes, Breda, Caldes de Malavella, 
Hostalric, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Riell i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Sils, 
Susqueda i Vidreres) l’operació “Producte turístic cultural Vescomtat de Cabrera” amb el 

cofinançament del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6.  
 

II. Que el projecte del Vescomtat de Cabrera ha estructurat una proposta de caire cultural i turístic 

al voltant del llegat patrimonial i del relat històric del Vescomtat de Cabrera a la comarca de la 
Selva, posant en valor el patrimoni material i immaterial del Vescomtat de Cabrera local itzat a la 
comarca. 

 
III. Que el projecte del Vescomtat de Cabrera és una oportunitat de desenvolupament local amb 

impacte comarcal ja que genera una proposta turística-cultura conjunta capaç d’atraure nous 

públics culturals/turístics als municipis participants de la comarca, tot promovent l’activitat cultural 
i econòmica entorn dels recursos vinculats al Vescomtat de Cabrera. 
 

IV. Que existeix una demanda creixent d’usuaris que cerquen activitats culturals i turístiques 
vinculades a la descoberta del patrimoni cultural, el que constitueix una oportunitat per la creació 
de productes turístics de qualitat, dinamitzadors del territori, no estacionals, complementaris a 

d’altres ofertes i respectuosos amb el patrimoni local. 
 

V. Que les dues parts tenen la voluntat de promoure el desenvolupament econòmic local i cultural 

del municipi, fomentant la valorització dels recursos patrimonials vinculats al Vescomtat de 
Cabrera, mitjançant la seva promoció i la creació de producte turístic i cultural vinculat.  
 

Que ambdues institucions acorden signar el present conveni d’acord amb les bases d’actuació que 
s’esmenten a continuació: 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni i titularitat  

 
És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i el 
Consell Comarcal de la Selva per a l’execució de les actuacions vinculades al Projecte Vescomtat de 

Cabrera que dona continuïtat a l’operació “Producte turístic cultural Vescomtat de Cabrera” que, des 
de l’any 2017, ha estructurat una proposta de caire cultural i turístic al voltant del llegat patrimonial i 
del relat històric del Vescomtat de Cabrera a la comarca de la Selva, amb l’objectiu de:  



 

 

 
- Posar en valor el patrimoni material i immaterial del Vescomtat de Cabrera localitzat a la 

comarca. 

- Generar una proposta conjunta potent per atraure nous públics culturals/turístics als municipis 
participants de la comarca 

- Promoure l’activitat cultural i econòmica entorn dels recursos vinculats al Vescomtat. 

 
Per assolir aquests objectius anualment es presentarà un pla de treball que detallà les actuacions 
anuals a desenvolupar, que haurà de ser validat per la Comissió de Seguiment. 

 
El Consell Comarcal de la Selva subscriu aquest conveni facultat per les competències en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments establertes a l'article 28 del Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l´organització 
comarcal de Catalunya que, entre d’altres, determina que correspon a les comarques la prestació 
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis (article 28.1.a). 

 
La titularitat dels treballs i resultats del convenis serà de les entitats signants. 
 

Segon. Abast del conveni 
 
L’àmbit geogràfic del present conveni no està circumscrit als límits de la comarca de la Selva, sinó 

que la condició per poder subscriure’l per part d’un altra administració, institució i/o qualsevol altre 
entitat jurídica tant de drets privat o públic, passa obligatòriament per la validació de l’òrgan gestor i 
del compliment dels criteris d’adhesió.  

 
Tercer. Compromisos de les parts 
 
Consell Comarcal de la Selva 

 
El Consell Comarcal de la Selva és l’entitat encarregada de l’execució del Projecte Vescomtat de 
Cabrera, i serà responsable de: 

 
1) Portar a terme les actuacions del pla de treball anual del Projecte Vescomtat de Cabrera que 

sigui aprovat per la Comissió de seguiment. El Pla de treball anual contindrà el detall de les 

actuacions, cronograma i pressupost. 
2) La coordinació i deguda execució de les actuacions descrites en el punt anterior, així com les 

contractacions que siguin necessàries 

3) Contractar i/o designar del personal necessari per a la realització de les actuacions del Projecte 
Vescomtat de Cabrera. 

4) Coordinar les comissions establertes entre el Consell Comarcal de la Selva i els municipis 

participants. 
5) Fer constar, en els elements informatius i pub licitaris que es desenvolupin en el marc d’aquest 

conveni, la participació de les entitats col·laboradores i incloure-hi el seu logotip corporatiu. 

6) Destinar l’aportació econòmica realitzada per l’Ajuntament a cobrir els costos de les actuacions 
desenvolupades, així com, la contractació dels serveis i subministraments necessaris per a la 
seva execució, sense perjudici que els Ajuntaments participants del projecte puguin disposar 

lliurement dels productes i serveis resultants de les esmentades contractacions.  
7) Informar a l’Ajuntament de l’estat d’execució de les  actuacions del projecte i de les possibles 

incidències vinculades al projecte. 

 
Ajuntament de Breda 
 

L’Ajuntament de Breda es compromet a: 
 
1) Realitzar l’aportació econòmica que s’especifica a l’Annex 1,  destinada a cofinançar les 

actuacions objecte d’aquest conveni. A tal efecte, l’Ajuntament es compromet a consignar el 
crèdit adequat i suficient en cadascun dels pressupostos de despeses que siguin aprovats per 
les respectives corporacions durant la vigència del present conveni. En aquest punt, els 

Ajuntaments hauran d’acreditar la disponibilitat pressupostària per la despesa derivada del 
present conveni amb el compromís de traslladar al Consell Comarcal de la Selva el corresponent 
certificat de disponibilitat pressupostària del/la interventor/a de l’Ajuntament.  

2) En el cas de municipis que no havien subscrit el Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Selva i diversos Ajuntaments de la comarca de la Selva per al desenvolupament 
de les actuacions conjuntes de l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera 2017-



 

 

2021” s’hauran de fer càrrec, si s’escau, d’una aportació inicial d’adhesió que serà acordada per 
la Comissió de seguiment. 

3) Designar un representant de l’Ajuntament, que ac tuarà com a persona de contacte, i que 

participarà en les sessions de treball i en les comissions de seguiment. 
4) Verificar i acreditar la titularitat, així com posar a disposició del Consell Comarcal, aquells espais 

del municipi on s’hagin d’executar les ac tuacions objecte del conveni, i disposar i facilitar al 

Consell Comarcal de la Selva els permisos i autoritzacions necessaris.  
5) Facilitar el desenvolupament de les actuacions a través de l’aportació d’informació i projectes, 

validació i/o proposta d’actuacions a desenvolupar anualment i la participació a les comissions 

de seguiment. 
 
Quart. Actuacions en cas d’incompliment 

 
Segons l’article 51. c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), en 
cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants 

qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un 
termini màxim de tres mesos amb les obligacions i compromisos que es consideren incomplerts. 
Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control 

de l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat el en 
requeriment persistís l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la 
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per 

aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats. 
 
Cinquè. Seguiment del conveni 

 
Per poder dur a terme el seguiment del conveni es constituirà la Comissió de seguiment per tal de 
poder fer el seguiment i control de l’execució del conveni.  
 

La Comissió de seguiment es reunirà a petició de qualsevol de les parts i serà l’encarregat de vigilar i 
controlar l’execució dels compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes 
de coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar la qualitat de 

la prestació dels serveis. 
 
La Comissió de seguiment, òrgan de caràcter decisori, estarà formada pels representant electe de 

cada ajuntament que hagi subscrit el present conveni i/o per la persona que en delegui.  
La Comissió de seguiment és la competent per resoldre els problemes d’interpretació i compliment 
que es puguin plantejar durant la vigència del conveni.  

 
L’òrgan de seguiment a més de les funcions descrites en els punt anteriors tindrà les següents 
funcions: 

 
- Dissenyar el programa d’actuació anual del projecte Vescomtat de Cabrera. 
- Acordar el sistema, criteris i import d’adhesió de nous municipis al projecte. 

- Valorar les sol·licituds d’adhesió de nous municipis. 
- Crear les comissions tècniques que es determinin.  

 

L’òrgan de seguiment es reunirà com a mínim dues vegades a l’any o bé quan ho sol·liciti un nombre 
d’ajuntaments que representi com a mínim un 25% de la totalitat, i en aquest cas ho farà dins un 
període no superior a 20 dies. 

 
De les sessions de la Comissió de seguiment es redactarà l’acta corresponent, la qual reflectirà els 
acords adoptats per aquest òrgan. L’acta contindrà també el resum de les intervencions efectuades 

pels assistents. L’acta de cada sessió serà aprovada en la primera sessió que es celebri 
immediatament després. 
 

Sisè. Modificació del conveni 
 
Les possibles modificacions del conveni requeriran l'acord unànime de les parts que es formalitzarà 

mitjançant la signatura de la corresponent addenda que s’adjuntarà com a Annex al present conveni. 
 
Setè. Vigència del conveni 

 
El conveni tindrà una durada de 4 anys a partir de dia 1 de gener de 2023. Si escau, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni podran acordar 



 

 

unànimement la seva pròrroga per un període de fins quatre anys addicionals o la seva extinció ja 
sigui pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en l’incompliment de 
qualsevol de les seves clàusules. Tant si és per motiu de pròrroga com d’extinció, s’haurà de 

comunicar per escrit amb una termini d’anticipació de tres mesos de la data que es vulgui donar per 
finalitzat. 
 

Vuitè. Extinció del conveni 
 
Al marge dels supòsits previstos en els pactes anteriors, hi seran d’aplicació els motius que, quant a 

extinció i efectes de resolució dels convenis, es regulen en els articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva 
aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest 
conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de 

Girona. 
 
Novè. Règim jurídic 

 
Són aplicables a aquest conveni els següents articles:  
 

- L’article 48 i següents, relatius als convenis i l’article 141 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), relatiu al deure de col·laboració entre les 
Administracions Públiques. 

 
- Els articles 108 a 112 de la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, relatius a les característiques dels convenis de 
col·laboració. 

 
- L’article 14 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, relatiu a la transparència en els convenis de col·laboració. 

 
Desè. Règim de publicitat i transparència 
 

Aquest conveni per tal que sigui eficaç es publicarà a l’e-TAULER del Consell Comarcal de la Selva, 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de 

Catalunya, de manera trimestral, una relació dels convenis aprovats al llarg d’aquest període, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya, i per tant, al Portal de Transparència del Consell 

Comarcal de la Selva, d’acord amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

Onzè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció 

de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com a aquella altra 
normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicac ió durant la 

vigència d’aquest conveni i que no contradigui,  s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 
2016/679 i La Llei orgànica 3/2018. 
 

Les parts signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, 
de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i 
resta de normativa d’aplicació  

 
Així ho acorden els compareixents en representació de les respectives institucions, en prova de 
conformitat, signem digitalment el present document en el lloc que figura a la signatura. 

 
 
Salvador Balliu i Torroella    Dídac Manresa Molins 



 

 

 
President Consell Comarcal de la Selva   Alcalde/essa de Breda  
 

 
El/la secretari/ària     El/la secretari/ària 
 

ANNEX 1. APORTACIONS ECONÒMIQUES 
 
1.1 Aportació anual municipis 

*Càlcul aportacions municipis 

L’import anual a satisfer per l’Ajuntament es composa d’un cost fix i d’un cost variable que es calculen 

com segueix:  
Cost fix = 1.200€ 
Cost variable 1= habitants (IDESCAT 2021) * 0,05 € (amb un topall màxim de 1.000€) 

Cost variable 2= elements patrimonials ja senyalitzats en el marc de l’actuació de valorització del 
patrimoni a través de tòtems interpretatius *250€  
Capçalera de ruta= municipi capçalera d’una de les cinc rutes conceptuals d’autodescoberta del 

projecte *750€ “ 
 
Segon.- Aprovar autoritzar i disposar la despesa anticipada, de caràcter plurianual, a càrrec de 

l’aplicació 432 25000 Projecte – Conveni Vescomtat de Cabrera: 
 

Anualitat  Import  

2023 2.891,80 € 

2024 2.891,80 € 

2025 2.891,80 € 

2026 2.891,80 € 

 
Es condiciona l’efectiu reconeixement de la despesa al fet que en el pressupost municipal de cada 

exercici es consigni crèdit suficient i adequat.  
 
Tercer.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal de la Selva.  

 
Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació, 
 

Intervencions: 
El regidor Sr. Andreu Pujol presenta la proposta explicant que es tracta de seguir potenciant el 
Projecte Vescomtat de Cabrera com a marca turística que sigui atractiva pel visitant. 

 

 

Habitants 
Elements 

senyalitzats  
Cost fixe 
12 mesos 

Cost 

variable1 
(hab.*0,05) 

Cost 
variable2 

250 * 

element 

 750* 

capçalera 
ruta 

Cost 12 
mesos 2021 

Anglès 5.709 3 1.200,00 285,45 750,00 
 

2.235,45 € 

Arbúcies 6.507 3 1.200,00 325,35 750,00 1.125,00 3.400,35 € 

Blanes 40.274 3 1.200,00 1.000,00 750,00 750,00 3.700,00 € 

Breda 3.836 3 1.200,00 191,80 750,00 750,00 2.891,80 € 

Caldes de 

Malavella 
8.051 1 1.200,00 402,55 250,00 

 
1.852,55 € 

Hostalric 4.332 4 1.200,00 216,60 1.000,00 750,00 3.166,60 € 

Lloret de Mar 38.402 3 1.200,00 1.000,00 750,00 
 

2.950,00 € 

Maçanet de la 
Selva 

7.349 3 1.200,00 367,45 750,00 
 

2.317,45 € 

Riells i Viabrea 4.268 4 1.200,00 213,40 1.000,00 
 

2.413,40 € 

Sant Feliu de 
Buixalleu 

808 1 1.200,00 40,40 250,00 375,00 1.865,40 € 

Sils 6.349 3 1.200,00 317,45 750,00 
 

2.267,45 € 

Susqueda 99 1 1.200,00 4,95 250,00 
 

1.454,95 € 

Vidreres 8.073 3 1.200,00 403,65 750,00 
 

2.353,65 € 

       
32.869,05 € 



 

 

Explica que el projecte coordinat pel Consell Comarcal de Selva busca lligar el llegat patrimonial i el 
relat històric del Vescomtat de Cabrera entre els municipis que hi participen.  Inicialment el projecte va 
néixer i va ser impulsat sota un Fons Europeu Feder, i ara una vegada implantat es vol consolidar i 

per tant es proposa signar un nou conveni a quatre anys que regula les tasques de gestió i 
manteniment que assumeix cada part i la forma de càlcul de l’aportació econòmica, que es fa a través 
d’uns costos fixes i variables en funció dels habitants, punts d’informació, elements i capçalera de 

ruta.  El cost anual assignat a Breda és de 2.891,80 euros 
 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT pregunta si hi ha un pla de treball i com 

s’inverteix.  
 
El Sr. Pujol respon que les despeses bàsicament van destinades a fer publicitat del projecte, 

manteniment de la web i coordinació tècnica del Consell, i és en les reunions de coordinació entre tots 
els participants on es decideix el pla de treball.   
 

El Sr. Juan Antonio Marín portaveu del grup PSC-CP pregunta si es disposen de dades sobre el 
número de visitants que genera el projecte.  
 

El Sr. Pujol respon que a través de la web es pot arribar a saber les visites que té, però sobre el 
terreny és difícil de saber el total de gent que fa la ruta.  
 

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) 
 
 
16.0.- Aprovar la moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i 

l'autodeterminació. 
 
El grup municipal de Junts per Catalunya-Breda presenta la següent moció: 

 
Aprovar la moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i 
autodeterminació 

 
En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic, amb una 
mobilització persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament el seu present i el seu futur. De les 

primeres consultes populars, a la manifestació contra la sentència de l’Estatut, passant per la consulta 
del 9N i fins arribar al referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 
d’octubre. 

Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga repressió que encara 
no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet que va des de la pervivència de l’exili 
fins a les més de 800 persones amb causa judicial encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 

persones han estat investigades i les estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les 
persones afectades, comptant les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d’aquella 
violència policial ha estat condemnat sinó tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i 

condecorats. 
Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de bloqueig, volem palesar 
que durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la societat catalana ha estat clar 

i inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant la dinàmica repressiva viscuda i respecte a 
la necessitat d’un marc democràtic de resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre 
el 70% i el 80% de la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor d’una sortida 

democràtica. 
També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de defensa dels drets 
humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell d’Europa han constatat l’anomalia 

democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i policial viscuda ens si tua com 
una excepció. El catàleg desplegat ha estat tristament extens –de la guerra bruta a cada inhabilitació, 
de l’aplicació del 155 a recórrer a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes 

milionàries a la presó, fins a arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió 
de lleis catalanes, la prohibició de debatre en seu parlamentària qüestions com la monarquia o 
l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model educatiu configuren l’altra cara d’una mateixa 

moneda.  
 
 



 

 

 
 
 

En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a totes i tots. 
Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen una resolució 
democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida passen per la fi de la repressió i la 

construcció d’un marc democràtic de resolució. Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es 
resolen les conseqüències del conflicte ni s’aborden les arrels del mateix.  
És per tot això que el grup municipal de Breda proposa l’adopció dels següents acords: 

 
ACORDS 
 

Primer.- L’ajuntament de Breda, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social per l’Amnistia i 
l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:  

 L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes  les 

persones exiliades, encausades i represaliades.  

 L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica basat en 
el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana.  

 
Segon.- I per a que quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de la 
present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.  

 
Tercer.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern 
de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l’Associació Catalan de Municipis, a la 

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

La regidora Sra. Judit Cortada presenta la proposta.  
 
Votació: Aprovat per majoria absoluta amb 10 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol 
Mas, Josep Amargant Argemí, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose 

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

17.0.- Aprovar la moció en defensa de la  crema de restes vegetals als mateixos camps de 
conreu 
 

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Breda presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA CREMA DE RESTES VEGETALS ALS MATEIXOS CAMPS DE 

CONREU 
 
Els darrers mesos el sector agrari català ha expressat el seu malestar la limitació i prohibició de la 

crema de restes vegetals, derivada del compliment de la “Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular” aprovada pel Congrés de Diputats el passat mes 
de desembre, amb el vot contrari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 
Aquesta llei, en el seu article 27 fa referència a la prohibició de crema de restes vegetals. Allà 
s’especifica que “amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en 

l’entorn agrari o silvícola. Només podrà permetre’s la crema d’aquests residus amb caràcter 
excepcional, sempre i quan compti amb la corresponent autorització individualitzada que permeti 
aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de 

tractament, motivant adequadament que no existeixen uns altres mitjans per evitar la propagació de 
plagues...” 
 

Això limita i prohibeix que els pagesos puguin continuar fent de manera segura les cremes de restes 
vegetals agràries i silvícoles als seus propis camps de conreu, com tota la vida s’ha fet. Aquesta 
crema ja està regulada per les normes de condicionalitat de les ajudes de la política agrària comuna i 

els diferents Reials Decrets espanyols i legislació autonòmica que se’n deriva. 
 
La llei espanyola demana que les restes vegetals generades a l’entorn agrari o silvícola tinguin un 

reciclat biològic mitjançant el seu piconatge o trituració, fet que suposarà la necessitat d’utilitzar i 
cremar una gran quantitat de combustibles fòssils, i, per tant, una generació molt elevada de CO₂. Per 

no parlar dels costos que generaria als pagesos, sobretot petits i persones que s’hi dediquen a temps 



 

 

parcial, el fet d’haver d’adquirir maquinària per fer una acció que tota la vida han fet  mitjançant la 
crema manual controlada i segura. 
 

La normativa de fet no preveu cap termini d’adaptació ni tampoc cap ajuda que permetin als afectats 
comprar la maquinària i adaptar-la a la nova proposta. Hi ha el risc real que moltes restes vegetals no 
siguin tractades als camps i per tant, derivin en problemes fitosanitaris, especialment de fongs i 

insectes barrinadors. 
 
A més, l’acumulació de restes vegetals als camps suposa incrementar el perill  d’incendis en aquests 

conreus, moltes vegades, envoltats de bosc. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya s’ha mostrat contrari a aquesta mesura recollida a la Llei i està 
intentant cercar solucions jurídiques que permetin a la pagesia i les persones que exploten horts i 

activitats anàlogues continuar efectuant les cremes segures de les restes vegetals als mateixos 
camps de conreu. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Demanar al govern espanyol la modificació i adequació normativa per fer possible la crema 

de restes vegetals en l’entorn agrari o silvícola, incloent els usuaris d’horts i petites activitats 
anàlogues, puguin continuar efectuant les cremes segures de les restes vegetals als mateixos camps 
de conreu. 

 
Segon.- Traslladar l’acord anterior al Ministeri d’Agricultura, a la Conselleria d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i els grups parlamentaris del Congrés de 

Diputats i del Parlament de Catalunya. 
 
Intervencions: 
El regidor Sr. Samuel Torres presenta la proposta.  

 
El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que el seu grup no hi està a favor 
perquè inicialment semblava que es demanava una moratòria però en canvi ara es demana un canvi 

de la llei, i amb això no hi poden estar d’acord.  Entenem que la llei i la mesura és correcte perquè la 
crema genera molts gasos.  
 

El Sr. Juan Antonio Marín portaveu del grup PSC-CP manifesta que normativa ve imposada per 
Europa, mitjançant directives Europa estableix que han de ser les lleis dels estats qui ho han d’acabar 
regulant.  A més menciona una nota de representants de Junts de les Terres de l’Ebre que reconeix 

que la nova llei estatal no prohibeix de forma absoluta la crema de restes vegetals, sinó que ho deriva 
a la potestat reglamentaria que disposa el Govern català.  Per tant, el que s’ha de fer és demanar 
celeritat al Govern per tal que reguli aquesta qüestió en el termes similars a com s’ha fet a la 

Comunitat Valenciana.  
 
L’Alcalde manifesta que la proposta ja defensa una moratòria i per tant la moció es pot aprovar en els 

termes plantejats.  
 
La Sra. Judit Cortada portaveu del grup JxCat-Breda manifesta que hi votarà a favor perquè els petits 

pagesos no poden assumir els costos que comporta i les deixalleries tampoc poden donar abast.  
 
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, Judit Cortada Esteve) i 2 vots en contra (Aleix 
Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 

 
 
18.0.- Aprovar la moció per demanar una comissaria del Cos de Mossos d'Esquadra a la Selva 

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

 
Moció per demanar una comissaria del Cos de Mossos d’Esquadra a la Selva Interior.  
 

Exposició de motius 
 



 

 

Els municipis de la Selva Interior de Sant Hilari Sacalm, Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea, Sant Feliu de 
Buixalleu, Hostalric, Massanes i Fogars de la Selva porten molts anys de creixement demogràfic. 
Agrupen avui una població de 27.852 habitants repartits en zones geogràfiques sovint de difícil accés 

al llarg d’una superfície de 325,02 kilòmetres quadrats. La població creix i les necessitats dels 
municipis i dels seus ciutadans augmenten. 
 

Aquest 8 municipis no tenen cap instal·lació, ni cap comissaria de Mossos d’Esquadra i confien les 
primeres respostes a les emergències als seus serveis municipals de Policia, Protecció Civil, Serveis 
de Vigilants Municipals o directament perquè no tenen cap estructura pròpia al Cos de Mossos 

d’Esquadra. 
 
L’àrea bàsica policial a la que estan adscrits aquests 8 municipis és la de la Selva Interior que té la seva 

seu a Santa Coloma de Farners i compta amb les últimes dades publicades al Departament d’Interior 
amb 96 efectius de Mossos d’Esquadra. 
 

La distància geogràfica entre la seu central de l’Àrea Bàsica Policial i aquests 8 municipis provoca 
temps de resposta molt elevats. Per exemple cobrir les distàncies entre un servei efectuat al terme 
municipal d’Osor i el terme municipal de Riells i Viabrea pot suposar recórrer més de 50km i invertir 

prop de 55 minuts. Sent el temps de resposta davant d’una incidència greu especialment elevada. 
 
La complexitat del serveis policials, les dinàmiques existents en relació a fets  delictius i l’increment de 

la sensació d’insegurat són situacions compartides a tots vuit municipis. 
 
Davant d’aquestes dades i les problemàtiques existents als nostres municipis trobem a faltar i es 

necessita un espai físic on poder localitzar els serveis de Mossos per una població molt considerable. 
Costa gestionar totes les problemàtiques de prevenció, seguretat i resposta davant fets delictius amb 
les plantilles, quan hi són, d’agents de Policia Local, Vigilants Municipals o Agutzils.  A això cal afegir la 
necessitat i l’obligació per part del Govern i del Departament d’Interior de poder garantir la 

implementació de les polítiques de seguretat en les que són competents al territori gironí i en aquest 
cas selvatà. 
 

De conformitat amb la proposta es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Que el Departament d’Interior comenci a elaborar els tràmits per tal d’ubicar una comissaria 

del Cos de Mossos d’Esquadra adscrita l’àrea Bàsica de Seguretat de La Selva Interior al terme 
municipal de Sant Feliu de Buixalleu i que pugui donar servei a aquestes vuit poblacions. 
 

Segon.- Que es nomeni a una persona de la Direcció dels Serveis Territorials de Girona del 
Departament d’Interior per a què començi a establir el procés per dotar d’una nova Comissaria  del 
Cos de Mossos d’Esquadra a la zona. I sigui l’enllaç per tal de desenvolupar aquest projecte. 

 
Tercer.- Que, fins que no es posi en marxa la nova estructura, es reforci i s’augmenti les actuals 
dotacions del Cos de Mossos d’Esquadra presents en aquesta zona 

 
Quart.- Traslladar aquest acord, als municipis a la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona, 
als Serveis Territorials del Departament d’Interior i a la Direcció General de la Policia del Departament 

d’Interior . 
 
Intervencions: 

El regidor Sr. Josep Amargant presenta la proposta explicant que la reivindicació surt d’una trobada 
d’Alcaldes relacionada per temes de seguretat a la comarca.  En aquesta reunió es va arribar a la 
conclusió que calia treballar per establir una nova comissaria que donés servei  a les vuit poblacions 

de la Selva interior, i que el punt estratègicament més avantatjós era Sant Feliu de Buixalleu. Conclou 
que és una proposta que es planteja que sigui realitzada a mig termini.  
 

El Sr. Aleix Reche, portaveu del grup CUP-AMUNT manifesta que malgrat els municipis de la Selva 
sud siguin els grans oblidats de la comarca, això no vol dir que estiguem d’acord amb la proposta 
perquè més policia no vol dir més seguretat.  

 
El Sr. Amargant manifesta que el problema de la seguretat preocupa a la gent i actualment quan es 
requereix la presencia dels Mossos sovint tarden en arribar perquè venen de lluny, per tant entenem 

que si disposem d’una comissaria de proximitat els servei serio molt millor.  Es destinaria més policia i 
això genera més seguretat a la població.  
 



 

 

 
El Sr. Juan Antonio Marín portaveu del grup PSC-CP manifesta d’entrada pot estar d’acord amb que 
hi hagi més coordinació entre cossos policials i Ajuntaments i més agents, però fer una nova 

comissaria representa molta despesa d’inversió i de manteniment futur i no sembla que sigui una 
infraestructura cent per cent necessària en aquests moments, sobretot si tenim en compte que cal 
recuperar altres serveis, com els sanitaris, per sobre de la policia.  

 
El Sr. Amargant manifesta que la gent quan requereix de la policia s’angoixa quan veu que no arriba.  
És una realitat que falten agents sobre el territori i el servei pot millorar  És un tema de seguretat 

publica i en aquest moments l’economia permet invertir aquests recursos, que de ben segur permetria 
una millor coordinació dels Mossos amb el recent creat servei de la policia de Breda.  Conclou dient 
que els recursos estarien ben invertits.  

 
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, Judit Cortada Esteve) i 2 vots en contra (Aleix 
Reche Martí, Juan Antonio Marín Acuña) 
 

19.0.- Assumptes urgents.  No s’escau 
 
20.0.- Precs i preguntes 

 
L’Alcalde dona la paraula als portaveus. 
 

La Sra. Judit Cortada portaveu del grup JxCat-Breda pregunta quina valoració en fa l’Ajuntament dels 
nous horaris del mes de setembre de l’escola. 
 
La regidora Sra. Elisabet Vilamala respon que les directrius dels nous horaris venen del Departament 

d’Ensenyament i des de l’Ajuntament no hi podem fer res.  En relació a la problemàtica que es va 
generar el primer dia amb els monitors, es va solucionar l’endemà, i ara ja està tot normalitzat sense 
incidències.  

 
La Sra. Cortada pregunta com s’ha iniciat el curs de l’escola de música i quants alumnes de Breda 
estan matriculats.  

 
L’Alcalde respon de mitjana hi ha entre 8 i 10 alumnes de Breda i hi havia unes dues persones més 
que estaven interessades en donar-se d’alta aquest curs però no té la confirmació que s’hagin acabat 

inscrivint.  
 
La Sra. Cortada manifesta que durant moltes nits s’han quedat a les enfosques carrers de Breda per 

problemes del servei d’enllumenat.  Prega que es solucioni.  
 
El Sr. Amargant respon dient que moltes nits no han estat, varen ser tres nits que saltaven els 

diferencials per un problema amb el cablejat i al vespre amb la humitat de l’ambient tornaven a saltar.  
Conclou que l’Ajuntament està treballant per arranjar aquest problema i que no torni a passar.  
 

La Sra. Cortada manifesta la queixa de les obres del carrer Sant Francesc pel fet que no varen avisar 
als veïns que començaven i molts d’ells es varen trobar que podien sortir ni entrar amb els seus 
vehicles. 

 
L’Alcalde respon que certament el primer dia es varen haver de buscar taulons per facilitar l’entrada i 
sortida de vehicles perquè l’empresa que feia les obres no va preveure les entrades de vehicles a les 

cases.  Conclou dient que va ser un punt de descoordinació del cap d’obra però es va solucionar.  
 
 

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

 


