
 

 

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

Núm. PLE2022000007  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de novembre de 2022 

Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 21:39 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)  
Juan Antonio Marín Acuña, Regidor   (PSC-CP) 

 
Amb veu i sense vot: 
Jordi Jové Perich, Secretari-interventor interí 

 
Han excusat la seva absència: 
Aleix Reche Martí, Regidor    (CUP– AMUNT)  
 

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.  
 
Amb caràcter previ l’Alcalde excusa l’absència del regidor Sr. Aleix Reche per motius de salut i li 

desitja una prompta recuperació.  
 
1.0.- Aprovar l'acta de la sessió plenària celebrada el 3 d'octubre de 2022 

 
Es sotmet a aprovació dels membres del Ple l’acta de la darrera sessió plenària celebrada, el 3 
d’octubre 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 

X2022002130 JUNTA DE GOVERN JGL2022000038  19/09/2022 

X2022002202 JUNTA DE GOVERN LOCAL DELIBERATIVA JGL2022000039  26/09/2022 

X2022002229 JUNTA DE GOVERN JGL2022000040  03/10/2022 

X2022002341 JUNTA DE GOVERN LOCAL DELIBERATIVA JGL2022000041  10/10/2022 

X2022002381 JUNTA DE GOVERN JGL2022000042 17/10/2022 

X2022002439 JUNTA DE GOVERN LOCAL DELIBERATIVA JGL2022000043 24/10/2022 

X2022002467 JUNTA DE GOVERN JGL2022000044 02/11/2022 



 

 

X2022002509 JUNTA DE GOVERN LOCAL DELIBERATIVA JGL2022000045 07/11/2022 

X2022002510 JUNTA DE GOVERN JGL2022000046 14/11/2022 

 
Se’n dona compte al Ple. 
 

Intervencions. 
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup de JxCat-Breda, manifesta en relació als acords que 

aproven el cens d’habitatges buits de Breda, que l’ha sorprès molt veure inclòs el seu propi habitatge 
dins el cens. Pregunta perquè ha estat inclòs el seu habitatge on hi viu.   
 

L’Alcalde  respon que es tracta d’un document provisional i que pot comprendre errors, per això s’ha 
sotmès a informació pública i estem en tràmit de rebre al.legacions per poder esmenar tots els errors 
com en el seu cas.  Per tant, una vegada validades les al.legacions pel servei d’habitatge, s’esmenarà 

l’error i es traurà del cens.  
 
La Sra. Cortada pregunta si es tornarà a treure a licitació el contracte del servei de manteniment de 

les instal.lacions de baixa tensió que consta que ha quedat desert.  
 
L’Alcalde respon que el nou contracte ja s’ha tornat a licitar i recentment ja s’ha adjudicat a una 

empresa, la qual en aquests moments no recorda el nom.  
 
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 l’1 d’octubre i el 25 de 

novembre de 2022: 
 
Nº de Decret Data Títol 

2022DECR000888  03/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 26092022  

2022DECR000889  03/10/2022 Rebuts Escola Bressol del setembre 2022 

2022DECR000890  03/10/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de EBM 

2022DECR000891  03/10/2022 DEC INGRESSOS CAIXA CORP TERCER TRIM 03102022  

2022DECR000892  03/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 30092022  

2022DECR000893  03/10/2022 Aprovació definitiva memòria valorada obres pendents AU16 

2022DECR000894  04/10/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA MATRIMONI CIVIL 04102022  

2022DECR000895  04/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 04102022  

2022DECR000896  05/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 04102022  
2022DECR000897  05/10/2022 Reserva especial ocupació via pública 

2022DECR000898  05/10/2022 DEC ORDRE DEL DIA 04102022  

2022DECR000899  05/10/2022 DEC ALTA GUAL I E-S VEHICLE AV MN PERE RIBOT 47 05102022  

2022DECR000900  05/10/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000901  05/10/2022 
Acceptació de la subvenció concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua per a la realització 
d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació 

de comptadors 

2022DECR000902  05/10/2022 DEC MODIF PLA US CENTRE CIVIC 1-O 2022_2023 05102022  

2022DECR000903  05/10/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000904  06/10/2022 Aprovar el pagament de les factures de f inals d'agost 
2022DECR000905  06/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 06102022  

2022DECR000906  06/10/2022 Aprovar el pagament de les factures mensuals i varis 

2022DECR000907  07/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 07102022  

2022DECR000908  07/10/2022 Aprovació de les factures fase O-P 

2022DECR000909  10/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10102022  

2022DECR000910  10/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10102022  

2022DECR000911  11/10/2022 
Liquidar la taxa d'ocupació de via pública temporal amb una parada de garapinyades, 
instal·lada durant la Fira de l'Olla 2022 

2022DECR000912  11/10/2022 
Liquidar la taxa d'ocupació de via pública temporal amb una xurreria, instal·lada durant la 

Fira de l'Olla 2022 
2022DECR000913  11/10/2022 DEC ORDRE DEL DIA 11102022  

2022DECR000914  13/10/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000915  13/10/2022 DEC CADUCITAT INSCRIPCIO PADRONAL 13102022  

2022DECR000916  13/10/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000917  13/10/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000918  13/10/2022 
Aprovar la sol·licitud d'una pròrroga justif icativa de la subvenció concedida per la Diputació 
de Girona en el marc de polítiques de foment de la participació ciutadana 2022 



 

 

2022DECR000919  13/10/2022 Pagament de les retencions d’IRPF model 111 Agència Tributària 

2022DECR000920  13/10/2022 Aprovar el pagament de les factures de lloguers i varis 

2022DECR000921  14/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 14102022  

2022DECR000922  14/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 14102022  

2022DECR000923  14/10/2022 Suspensió tramitació llicència urbanística 

2022DECR000924  14/10/2022 DEC ALTA NINXOL COLUMBARI C006 14102022  

2022DECR000925  17/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 17102022  

2022DECR000926  17/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 14102022  

2022DECR000927  18/10/2022 DEC ALTA PADRO HABITANTS 11102022  

2022DECR000928  18/10/2022 DEC CONCESSIO TARGETA APARCAMENT DISCAPACITATS 18102022  

2022DECR000929  18/10/2022 DEC APROV PLA D'US INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I EDUC MUNICIPALS 28092022  
2022DECR000930  19/10/2022 DEC DEV INGR INDEGUT TAXA LLIC URB 17102022  

2022DECR000931  19/10/2022 DEC DEVOLUCIO FIANCES FIRA OLLA 2022 17102022  

2022DECR000932  19/10/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000933  19/10/2022 Concessió bestreta a una treballadora 

2022DECR000934  19/10/2022 DEC ORDRE DEL DIA 19102022  

2022DECR000935  19/10/2022 DEC AMPLIAR 1 ML GUAL 268 14102022  

2022DECR000936  19/10/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA INFORME POLI 18102022  

2022DECR000937  19/10/2022 
Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres de la segona fase de rehabilitació de 
l'edif ici del Claustre 

2022DECR000938  19/10/2022 DEC BAIXES SET GEST TRIB CCS 19102022  

2022DECR000939  19/10/2022 Tramesa de certif icat urbanístic 

2022DECR000940  19/10/2022 DEC CARRECS GESTIO TRIBUTARIA CCS RD SET 19102022  

2022DECR000941  20/10/2022 Aprovar el pagament de les factures de setembre 

2022DECR000942  20/10/2022 Aprovar el pagament d'una factura 

2022DECR000943  20/10/2022 Aprovar pagament factures Endesa mes de setembre 

2022DECR000944  20/10/2022 DEC LIQ SET RECAPTACIO GEST TRIBUTARIA CCS 20102022  

2022DECR000945  21/10/2022 DEC LLICENCIA URBANISTICA 21102022  

2022DECR000946  24/10/2022 DEC TAXA INFORME POLI 17102022  

2022DECR000947  24/10/2022 Aprovar els desplaçaments dels treballadors durant el mes d'octubre 

2022DECR000948  25/10/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA INFORME POLI 20102022  
2022DECR000949  25/10/2022 Cessió d'ús de material municipal 

2022DECR000950  25/10/2022 DEC LLICENCIA ESPECIAL ESPAI PUBLIC PORTA PRINCIPAL ESCOLES 24102022  

2022DECR000951  25/10/2022 Aprovar les nòmines dels treballadors del mes d'octubre 

2022DECR000952  26/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU ESPAI PUBLIC 17102022  

2022DECR000953  26/10/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000954  26/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 24102022  

2022DECR000955  26/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 26102022  

2022DECR000956  26/10/2022 Inici exp resolució del contracte d'obres d'urbanització de la zona esportiva 

2022DECR000957  27/10/2022 DEC ORDRE DEL DIA 27102022  

2022DECR000958  27/10/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000959  27/10/2022 Aprovar el pagament de les factures dels tècnics 

2022DECR000960  27/10/2022 Aprovar el pagament de les factures de f inals de setembre 

2022DECR000961  27/10/2022 Atorgar llicència urbanística 

2022DECR000962  27/10/2022 Llicència urbanística 
2022DECR000963  27/10/2022 Atorgar llicència urbanística 

2022DECR000964  27/10/2022 Autorització d’una comissió de serveis 

2022DECR000965  27/10/2022 Atorgar llicència urbanística 

2022DECR000966  27/10/2022 Atorgar llicència urbanística 

2022DECR000967  27/10/2022 Atorgar llicència urbanística 

2022DECR000968  27/10/2022 DEC HABILITAR RESPONSABLE BESTRETA PL I APROVAR ACTA ARQUEIG 27102022  

2022DECR000969  28/10/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 26102022  

2022DECR000970  28/10/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000971  28/10/2022 DEC REBUTS ESCOLA BRESSOL OCT 28102022  

2022DECR000972  31/10/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR000973  31/10/2022 Inici restabliment de la legalitat urbanística 

2022DECR000974  02/11/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR000975  02/11/2022 DEC ORDRE DEL DIA 02112022  

2022DECR000976  03/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US ESPECIAL ESPAI PUBLIC 03112022  

2022DECR000977  03/11/2022 
Incoació d’un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial mitjançant  
procediment ordinari. 

2022DECR000978  03/11/2022 Conformitat canvi de titularitat activitat 

2022DECR000979  03/11/2022 
Sobre reconeixement d’indemnitzacions per assistències a òrgans de govern del mes 
d'octubre de 2022 

2022DECR000980  03/11/2022 Conformitat canvi no substancial activitat 

2022DECR000981  03/11/2022 Aprovar la concessió d'una bestreta a un treballador 

2022DECR000982  04/11/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR000983  04/11/2022 Aprovar un contracte menor de serveis de controladors d'accés per a l'àrea de Cultura 

2022DECR000984  04/11/2022 DEC US ESPAI MUNICIPAL PL ESGLESIA 16 NOV 04112022  

2022DECR000985  04/11/2022 Aprovació del fraccionament del deute d'una execució subsidiària 
2022DECR000986  04/11/2022 Aprovar el pagament de factures de lloguers i varis 

2022DECR000987  07/11/2022 Aprovar el projecte del Dia del Circ 2022 

2022DECR000988  07/11/2022 Aprovar un contracte menor de serveis d'impressió i entrega de l'àrea de Cultura 

2022DECR000989  07/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 07112022  

2022DECR000990  07/11/2022 Decret caducitat expedient legalitat urbanística 

2022DECR000991  07/11/2022 Inici expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador 



 

 

2022DECR000992  08/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 08112022  

2022DECR000993  08/11/2022 DECRET COL.LABORACIÓ PROTECCIO CIVIL RIELLS I VIABREA 

2022DECR000994  08/11/2022 Aprovació d’una bestreta 

2022DECR000995  09/11/2022 DEC ORDRE DEL DIA 09112022  

2022DECR000996  09/11/2022 DEC INFORME POLICIA 08112022  

2022DECR000997  09/11/2022 Atorgar llicència demanial per l’ús privatiu del Centre Cívic 1-O 

2022DECR000998  10/11/2022 DEC US TEMPORAL ESPAI MUNICIPAL PLAÇA VILA 09112022  

2022DECR000999  10/11/2022 Aprovació d'una factura fase “A-D-O” 

2022DECR001000  10/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10112022  

2022DECR001001  10/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 10112022  

2022DECR001002  10/11/2022 Aprovar el pagament d'unes factures 
2022DECR001003  11/11/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR001004  11/11/2022 DEC US TEMPORAL EDIF PUBLIC, VIA PUBLICA I MATERIAL 07112022  

2022DECR001005  11/11/2022 DEC SOL LLIC OVP ADAMO 27102022  

2022DECR001006  11/11/2022 

Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert simplif icat del projecte de 

conservació i manteniment de paviments asfàltics i millora de l’accessibilitat a diversos 
carrers de la Vila de Breda. 

2022DECR001007  11/11/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de MAGS 

2022DECR001008  11/11/2022 Reconeixement d’un trienni a favor de MRS 

2022DECR001009  11/11/2022 Aprovar l'ampliació de la jornada d'una treballadora 

2022DECR001010  11/11/2022 Denegar una sol·licitud 
2022DECR001011  14/11/2022 Reclamació de danys a bens municipals 

2022DECR001012  14/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 14112022  

2022DECR001013  14/11/2022 Convocatòria de la Mesa de negociació col·lectiva 

2022DECR001014  14/11/2022 Contractació LLSG auxiliar administratiu per cobrir unes vacances 

2022DECR001015  15/11/2022 DEC US TEMPORAL EQUIPAMENT MUNICIPAL ESPAI JOVE 15112022  

2022DECR001016  15/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 15112022  

2022DECR001017  15/11/2022 DEC ORDRE DEL DIA 15112022  

2022DECR001018  16/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 16112022  

2022DECR001019  16/11/2022 DEC UTILITZACIO TEMPORAL EQUIPAMENTS MUNICIPALS 16112022  

2022DECR001020  16/11/2022 DEC INFORME POLICIA CERAMIQUES TORRENT 11112022  

2022DECR001021  16/11/2022 
Reclamació de danys a béns municipals coberts per pòlissa d’assegurança multi risc 
industrial. 

2022DECR001022  16/11/2022 DEC US ESPECIAL PLAÇA VILA 25 NOV 11112022  

2022DECR001023  16/11/2022 DEC US ESPAI MUNICIPAL ELS FORNS 15112022  

2022DECR001024  16/11/2022 DEC ORDRE DEL DIA 15112022  

2022DECR001025  17/11/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR001026  17/11/2022 Tramesa certif icat urbanístic 

2022DECR001027  17/11/2022 DEC CONCESSIO NINXOL REVERTIT NUMERO 99A 50 ANYS 17112022  

2022DECR001028  17/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 16112022  
2022DECR001029  18/11/2022 Aprovar el pagament de les factures d'octubre 

2022DECR001030  18/11/2022 Aprovació de les factures fase “A-D-O” 

2022DECR001031  18/11/2022 Aprovació de les factures fase “O” 

2022DECR001032  21/11/2022 Acceptar la subvenció concedida pel projecte de Viles pel benestar 2022 

2022DECR001033  21/11/2022 DEC LIQUIDACIO TAXA CLAU BUSTIA CORREUS 16 CENTRE CIVIC 21112022  

2022DECR001034  21/11/2022 
Incoació d’un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial mitjançant 
procediment ordinari. 

2022DECR001035  22/11/2022 
Liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials de domini públic local 

per parades de mercat 2022 

2022DECR001036  22/11/2022 
Liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials de domini públic local 
per parades de mercat 2022 

2022DECR001037  22/11/2022 
Liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials de domini públic local 
per parades de mercat 2022 

2022DECR001038  22/11/2022 
Liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials de domini públic local 
per parades de mercat 2022 

2022DECR001039  22/11/2022 
Liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials de domini públic local 
per parades de mercat 2022 

2022DECR001040  22/11/2022 
Liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials de domini públic local 

per parades de mercat 2022 

2022DECR001041  22/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 22112022  
2022DECR001042  22/11/2022 Aprovar l'aportació al pla de pensions dels treballadors anualitat 2022 

2022DECR001043  22/11/2022 
Liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials de domini públic local 

per parades de mercat 2022 

2022DECR001044  22/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 22112022  

2022DECR001045  22/11/2022 
Liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials de domini públic local 
per parades de mercat 2022 

2022DECR001046  22/11/2022 
Liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials de domini públic local 
per parades de mercat 2022 

2022DECR001047  22/11/2022 
Liquidació de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials de domini públic local 
per parades de mercat 2022 

2022DECR001048  22/11/2022 DEC ATORGAR LLIC US PRIVATIU EQUIP PUBLIC 22112022  

2022DECR001049  22/11/2022 
DEC APROVAR ACTA ARQUEIG JUSTIF DESP GEN A OCT I HABILITACIO NOVA 
BESTRETA REGIDORIA FESTES 2112022  

2022DECR001050  23/11/2022 DEC ORDRE DEL DIA 23112022  

2022DECR001051  23/11/2022 DEC ORDRE DEL DIA 23112022  

2022DECR001052  23/11/2022 Aprovar desplaçaments treballadors 

2022DECR001053  23/11/2022 Requeriment documentació activitat 



 

 

2022DECR001054  23/11/2022 Aprovar el contracte menor de subministrament de la regidoria de serveis  

2022DECR001055  23/11/2022 DEC US TEMPORAL EQUIPAMENT MUNICIPAL INSTITUT 23112022  

2022DECR001056  24/11/2022 DEC ENDOS PAGAMENT 1A CERT ARTEA MEDIAMBIENT SL 24102022  

2022DECR001057  24/11/2022 DEC US TEMPORAL EQUIPAMENT MUNICIPAL INSTITUT ESCOLA 24112022  

2022DECR001058  24/11/2022 
Autoritzar el pagament d’una factura sobre el cànon de manteniment de la Sala 
Gran del Cercle Bredenc 

2022DECR001059  24/11/2022 DEC INFORME POLICIA 24112022  

2022DECR001060  24/11/2022 Aprovar el pagament del lloguer de l'aparcament de camions 

2022DECR001061  25/11/2022 Aprovar el pagament de les nòmines dels treballadors del mes de novembre 

2022DECR001062  25/11/2022 Aprovar el pagament de les factures dels tècnics 

2022DECR001063  25/11/2022 Aprovació d’una despesa 

 
Se’n dona compte al Ple 
 

Intervencions.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup de JxCat-Breda, pregunta pel Decret que aprova 

una nova comissió de serveis de la secretaria Sra. Maite Perez.  
 
L’Alcalde  respon que efectivament s’ha tornat a concedir a la funcionaria titular del lloc de treball de 

secretaria un nova prorroga de la comissió de serveis, fet que es repeteix cada anys des del 2017.  
 
La Sra. Cortada pregunta quan començarà executar-se el projecte de paviments asfàltics. 

 
L’Alcalde respon que avui s’ha signat el contracte administratiu amb l’empresa que ha guanyat la 
licitació, que és Obres i Construccions Joan Fusté SL, que és l’empresa que va fer el carril bici de 

Breda i és una empresa solvent i reconeguda.   Explica que en els propers dies s’han de reunir i 
signar l’acta de replanteig.  
 

 La Sra. Cortada pregunta pels requisits que consten a l’autorització del Dia del Circ i especialment 
pels controladors d’accés. 
 

El regidor Sr. Andreu Pujol respon que la principal funció dels auxiliars-vigilants és controlar els 
equips de so que es deixen instal.lats tota nit a la zona de la Miranda.  
 

La Sra. Cortada pregunta per la resolució del contracte de les obres d’urbanització de la zona 
esportiva. 
 

L’Alcalde explica que l’empresa adjudicatària que ja havia començat les obres ha renunciat a acabar-
les perquè econòmicament no li surten els números, i per això s’ha hagut de resoldre el contracte. 
Davant l’incompliment de l’empresa l’Ajuntament ha de confiscar l’aval que havia presentat de 

10.050,00 euros i s’ha pactat que acabi de fer les obres d’adequació de la zona perquè sigui 
transitable durant el termini que duri la nova licitació i també que pagui el cost de redacció del nou 
projecte que s’ha de fer per poder valorar les obres que falten fer.  

 
4.0.- Donar compte de la informació del tercer 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 previs tes en la Llei Orgànic a 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 de data 31 d’octubre de 2022.  



 

 

 
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. 
 
Es dona compte al Ple 

 
Primer. Informació corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2022:  
 

 Calendari i Pressupost de Tresoreria , amb indicació de l'execució de Tresoreria del tercer 
trimestre de l'any i del desglossament dels pagaments pressupostats de l'exercici corrent i 
tancats, entre els que estan inclosos els càlculs del període mitjà de pagament a proveïdors i 
els que no ho estan: 

 

Concept

o 

  

 Recaudacion/Pagos reales y  estimados 

  

Trimestre cerrado Recaudación/Pagos 

acumulada al f inal del trimestre v encido 
(2) 

Prev isiones Trimestre en curso 

Prev ision 

Recaud./Pagos FIN 

del ejercicio (5) 

  

Prev ision 

Recaudación/Pagos en 

cada mes (3) 

Prev ision 

Recaud./Pagos en el 

trimestre (4) 
 

  

Corrie

nte 

  

Cerra

dos 

Total 
(1) 

Octubr

e 

Nov e

mbre 

Dese

mbre   

Fondos 

líquidos 

inicio 
periodo 

(1) 

  

  

1.621.

802,00 

1.390.

212,44 

1.437.

347,46 

1.490.

605,35 1.390.212,44 1.621.802,00 

   

                    

Cobros 

presupu

estarios 
  

2.404.

162,04     

181.3

08,33 

2.585.

470,37 

432.24

5,00 

432.24

5,00 

466.66

0,13 1.331.150,13 3.916.620,50 
1. 

Impuesto

s 
directos  

  

875.65
4,87     

86.57
9,46 

962.23
4,33 

247.00
0,00 

247.00
0,00 

247.00
0,00 741.000,00 1.703.234,33 

2. 
Impuesto

s 

indirecto

s  
  

45.586

,13     

3.046

,06 

48.632

,19 

6.120,

00 

6.120,

00 

6.127,

81 18.367,81 67.000,00 

3. Tasas 

y  otros 

ingresos  
  

472.82

7,75     

44.46

8,07 

517.29

5,82 

45.000

,00 

45.000

,00 

44.704

,18 134.704,18 652.000,00 

4. 

Transf er
encias 

corriente

s  

  

773.09

8,85     

3.850

,98 

776.94

9,83 

107.67

5,00 

107.67

5,00 

107.70

0,17 323.050,17 1.100.000,00 

5. 

Ingresos 

patrimoni
ales  

  

77.273
,37     

43.36
3,76 

120.63
7,13 

26.450
,00 

26.450
,00 

26.462
,87 79.362,87 200.000,00 

6. 

Enajenac
ión de 

inv ersion

es reales  

  

0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

7. 

Transf er

encias 
de 

capital  

  

39.721

,07     0,00 

39.721

,07     

34.665

,10 34.665,10 74.386,17 

8. 
Activ os 

f inancier

os  
  

0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

9. 

Pasiv os 

f inancier
os  

  

120.00
0,00     0,00 

120.00
0,00       0,00 120.000,00 

Cobros 
no 

presupue

starios 

  

1.039.

581,02       

1.039.

581,02 

38.500

,00 

38.500

,00 

38.500

,00 115.500,00 1.155.081,02 

Cobros 

pendient

es aplic. 
def initiv a 

  

54.916
,99       

54.916
,99       0,00 54.916,99 



 

 

 

No 

incluid

os en 

los 
cálculo

s del 

PMPP 

Inclui

dos 

en los 

cálcul
os del 

PMP

P 

Corrie

nte 
 

 

 

No 

inclui

dos 
en 

los 

cálcu

los 
del 

PMP

P 

Inclui

dos 

en los 

cálcul
os del 

PMP

P 

Cerra

dos 
 

 

 

Total 
 

 

 

Octubr
e 

 

 

Nov ie
mbre 

 

 

Diciem
bre 

 

 

Prev ision 
Recaud./Pagos en el 

trimestre 

 

Prev ision 

Recaud./Pagos FIN 

del ejercicio 

Pagos 

Presupu

estarios   
 

2.602.

873,23     

262.5

50,86 

2.865.

424,09 

384.90

9,98 

378.78

7,11 

468.13

9,46 1.231.836,55 4.097.260,64 
1. 

Gastos 

de 
personal  

1.020.
308,92 

 

1.020.
308,92 

419,
74   

419,7
4 

1.020.
728,66 

82.317
,00 

82.317
,00 

164.63
7,34 329.271,34 1.350.000,00 

2. 
Gastos 

en 

bienes 

corriente
s y  

serv icios  

414.97

6,49 

853.8

45,05 

1.268.

821,54 

71.7
48,4

1 

117.7

49,68 

189.4

98,09 

1.458.

319,63 

227.22

5,00 

227.22

5,00 

227.23

0,37 681.680,37 2.140.000,00 

3. 

Gastos 

f inancier

os  

2.185,

04 
 

2.185,

04     0,00 

2.185,

04 169,72 775,11 301,75 1.246,58 3.431,62 

4. 

Transf er

encias 
corriente

s  

50.959

,41 

 

50.959

,41 

3.73

2,22   

3.732

,22 

54.691

,63 

14.100

,00 

14.100

,00 

14.100

,00 42.300,00 96.991,63 

5. Fondo 

de 

continge

ncia y  
Otros 

imprev ist

os   
 

0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

6. 

Inv ersion

es reales  

2.032,

24 

168.5

66,08 

170.59

8,32 

3.50

0,00 

65.40

0,81 

68.90

0,81 

239.49

9,13 

48.120

,00 

48.120

,00 

48.120

,00 144.360,00 383.859,13 

7. 

Transf er
encias 

de 

capital    

 

0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

8. 

Activ os 

f inancier

os    
 

0,00     0,00 0,00       0,00 0,00 

9. 

Pasiv os 
f inancier

os  

90.000

,00   

90.000

,00     0,00 

90.000

,00 

12.978

,26 

6.250,

00 

13.750

,00 32.978,26 122.978,26 

Pagos 
no 

presupue

starios 
  

1.045.

681,39       

1.045.

681,39 

38.700

,00 

38.700

,00 

38.700

,00 116.100,00 1.161.781,39 

Pagos 

pendient

es aplic. 
def initiv a 

  

452,46       452,46       0,00 452,46 

   

                    

Fondos 

líquidos 

f inal 

periodo 
  

        

1.390.

212,44 

1.437.

347,46 

1.490.

605,35 

1.488.

926,02 1.488.926,02 1.488.926,02 

 

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

 

  
Deute a 
30/09/2022 

OCT NOV DES 

Operacions entitats de crèdit 
940.000,00 12.978,26 6.250,00 13.750,00 

Operacions tercers pagaments ajornats 25.469,40 2.122,44 1.061,22 1.061,22 

Total 965.469,40 15.100,70 7.311,22 14.811,22 

 

 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 131.204,78 131.379,81 131.557,55 119.238,07 106.921,44 94.607,66 82.296,78 67.488,87 32.683,96 9.642,82 

Operacions 

tercers 

pagaments 

ajornats 

12.734,66 8.489,84                 

Total 143.939,44 139.869,65 131.557,55 119.238,07 106.921,44 94.607,66 82.296,78 67.488,87 32.683,96 9.642,82 

 

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

Operacions amb entitats de crèdit 940.000,00 

Operacions amb tercers, pagaments ajornats 25.469,40 

Total deute al final del període 965.469,40 

 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta i en dona compte al Ple 
 
5.0.- Donar compte de la selecció, nomenament i contractació de personal interí i temporal 

durant l'any 2022 
 
Antecedents 

 
El personal interí i el personal laboral no permanent han de ser seleccionats mitjançant convocatòria 
pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència.  

 
D’acord amb el que preveu l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en cas de màxima urgència, el 

nomenament del funcionari o la contractació del personal s’han de publicar al BOP i al DOGC i se 
n’ha de donar coneixement al Ple de la Corporació.  
Durant l’any 2022 l’Ajuntament ha hagut de recórrer al procediment de contractació per màxima 

urgència en diferents ocasions; acords que s’han de sotmetre al coneixement del Ple.  
 
Per altra banda, també procedeix donar compte dels contractes laborals formalitzats a través de la 

borsa de treball per proveir les vacants, que s’han produït durant l’any 2022.  
 
Legislació aplicable 

 
Article 291 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. 

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

 
Primer.- Es dona compte al Ple de la Corporació dels acords presos durant l’any 2022 que tenen per 
objecte el nomenament de personal interí o la contractació laboral temporal pel procediment de 

màxima urgència:  
 

 
Data inici Data fi Decret  

Josep Coll Izquierdo   
 

  

Agent de la Policia Local 
  

  

  01/07/2022 30/09/2022 2022DECR000586 

    Pol Albanell Parcet     
 Aux.administratiu Museu J. Aragay 

  
  

  18/08/2022 28/08/2022 2022DECR000635 

 
   Íngrid Roca López       

(Educadora Escola Bressol) 

  

  

  

24/01/2022 
01/03/2022 
06/04/2022 

16/06/2022 

24/02/2022 
10/03/2022 
08/04/2022 

23/06/2022 

2022DECR000039 
2022DECR000164 
2022DECR000289 

2022DECR000533 

 

   



 

 

BRIGADA JOVE 2022 

   Marwa Akkar Tiua       

  01/07/2022 31/07/2022 2022DECR000560 

Martina Fanizza Aragó       

  01/07/2022 31/07/2022 2022DECR000560 

Leia Tomas Puig       

  01/07/2022 31/07/2022 2022DECR000560 

 

 

RECEPCIONISTES PISCINES 
   Janna Garriga Farré       

  04/06/2022 11/09/2022 2022DECR000493 

Pau Serrat Gutiérrez       

  06/06/2022 09/09/2022 2022DECR000493 

Llibert Serrat Gutiérrez       

  06/06/2022 09/09/2022 2022DECR000493 

Marc Gabasa Terol       

  04/06/2022 31/08/2022 2022DECR000493 

 

Marc Gabasa Terol       

Aux.administratiu Fires 
  

  

  

07/05/2022 

28/05/2022 

08/05/2022 

28/05/2022 

2022DECR000135 

2022DECR000135 

 

Pau Serrat Gutiérrez       

Aux.administratiu “Els Forns” 

  

  

  21/05/2022 29/05/2022 2022DECR000429 

 

Llibert Serrat Gutiérrez       

Aux.administratiu Biblioteca i “Els Forns” 
  

  

  

03/01/2022 

01/03/2022 
17/09/2022 
08/10/2022 

05/01/2022 

28/05/2022 
18/09/2022 
30/10/2022 

2021DECR001061 

2022DECR000124 
2022DECR000800 
2022DECR000853 

 

Segon.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el DOGC. 
 
Intervencions: 

L’Alcalde en dona compte al Ple 
 
6.0.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 18/2022 de transferència de crèdit entre 

partides de diferent vinculació jurídica 
 
Antecedents 

 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 21 de novembre de 2022, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 18/2022 de transferència de crèdit ent re partides de diferent 

vinculació jurídica, atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i 
no existeix crèdit suficient per atendre-les. 
 
Des de la regidoria d'hisenda es considera pertinent dur a terme aquesta modificació pressupostària 

que involucra els capítols IX i III de despesa. Bàsicament, es proposa detreure 500 euros 
d'amortització de préstecs per finançar l'augment del cost dels interessos dels préstecs vigents.  
 

Per altra banda, es proposa la modificació d'una partida d'inversió per suplementar una partida de 
manteniment ja que la naturalesa de l'acció ja s'ha dut a terme des del capítol II (a través de la figura 
de l'arrendament operatiu o renting). Així, ja s'ha dut a terme l'objecte de la inversió a través del 

capítol II, de manera que ara es considera oportú traslladar aquests 5.000 euros per dotar de 
finançament la partida correcta.  
 



 

 

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. 18/2022 mitjançant 
transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica del pressupost de despeses, amb 
el següent detall: 

 
Expedient 18/2022 transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica  
Altes en aplicacions de Despeses 

   PARTIDA NOVA 

PARTIDA  

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

011 31000 Interessos préstecs 3.000,00 500,00 3.500,00 

920 20600 Lloguers d'equips processos informació 2.000,00 5.000,00 7.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ 5.500,00   

      PARTIDA QUE ES PROPOSA DISMINUIR 

PARTIDA  

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

011 91300 Amortització de préstecs 164.000,00 -500,00 163.500,00 

920 62600 Equips per processos de la informació 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ -5.500,00   

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

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

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

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

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta explicant que es disminueix 500 euros del capítol IX, inicialment 
previstos per amortitzar préstecs, per destinar-los a pagar interessos que es paguen del capítol III de 

despeses, i també es donar treuen 5.000 euros de la partida d’inversions per poder adquirir nous 
ordinadors a través de la modalitat de rènting en comptes de comprar-los. Això obliga a tenir partida 
dins el capítol II de despesa corrent, en comptes d’inversions.  

 
El regidor Sr. Toni Marin, portaveu del grup PSC-CP, pregunta quin destí tenen els ordinadors que es 
donen de baixa. 

 
El regidor Sr. Ferran Palau explica que molts es podran reclicar en altres serveis, com el despatx de 
regidors, a la policia o a la biblioteca, i els que ja han arribat a la fi de la seva vida últim es llencen.  

 
El Sr. Marin proposa que es destinin a persones que els hi pugui interessar.  
 

L’Alcalde manifesta que són ordinadors molt vells i que no surt a compte cedir-los a ningú.  
 
Votació:  

Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Dídac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 
Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin 

Acuña) 



 

 

7.0.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 19/2022 de suplement de crèdit 
 
Antecedents 

 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia en data 21 de novembre de 2022, 
ha ordenat la incoació de l’expedient 19/2022 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 es creu pertinent dotar al capítol I "Despeses de personal" amb 45.400 

euros més, degut als augments retributius pactats i esdevinguts ferms arran de l'entrada en vigor de 
la relació de Llocs de Treball aprovada inicialment a finals de 2021 i definitivament durant aquest 
mateix 2022. També s'ha previst la puja retributiva prevista per aquest 2022 conforme allò establert 

pel Gobierno referent a l'augments dels sous prevista en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.  
 
També es preveu dotar amb majors recursos pressupostaris les partides corresponents del  capítol II 

"Despeses corrents en béns i serveis" corresponents, bàsicament, a subministraments energètics i 
organització d'activitats que han acabat comportant una major despesa de la inicialment prevista. 
Amb els 51.000 euros que s'afegeixen es preveu compensar l'enorme cost que ha suposat a la 

hisenda pública l'augment desmesurat del cost de la vida, de l'augment desmesurat dels costos de 
subministrament elèctric, combustibles i carburants i l'organització d'activitats. No cal perdre de vista 
que estem en un context inflacionista molt marcat, on el context és altament volàtil i el percentatge 

d'increment de l'IPC ha estat per sobre dels dos dígits durant molts mesos seguits.  
 
Per tot això, es preveu dotar aquestes partides amb recursos 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. 19/2022 mitjançant suplement 

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

PARTIDES A AUGMENTAR 

PARTIDA  

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

132 12004 SOU SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC C2 46.000,00 20.000,00  66.000,00  

132 12100 COMPLEMENT DESTÍ SEGURETAT I ORDRE PUBLIC 32.000,00 1.500,00  33.500,00  

132 12101 C. ESPECÍFIC SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 123.900,00 6.000,00  129.900,00  

132 12103 
ALTRES COMPLEMENTS SEGURETAT I ORDRE 
PÚBLIC 13.500,00 5.000,00  18.500,00  

132 16000 SEGURETAT SOCIAL SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 75.000,00 1.200,00  76.200,00  

171 13000 

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS 

MANTENIMENT 36.600,00 1.400,00  38.000,00  

3321 13100 
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
BIBLIOTECA 500,00 2.000,00  2.500,00  

432 16000 SEGURETAT SOCIAL, INF. TURISME 4.000,00 1.300,00  5.300,00  

920 12003 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIUS GRUP C1 59.100,00 7.000,00  66.100,00  

323 2120001 EDIFICIS DE BÉNS PÚBLICS, ESCOLA MONTSENY 9.000,00 6.000,00  15.000,00  

323 2210001 
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA 
MONTSENY 7.000,00 5.000,00  12.000,00  

333 21300 

MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 

UTILLATGE, CULTURA 5.000,00 2.500,00  7.500,00  

333 22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE 12.000,00 4.000,00  16.000,00  



 

 

CÍVIC 

338 2260902 ACTIVITATS CULTURALS DIA DEL CIRC 5.000,00 6.000,00  11.000,00  

338 2260905 ACTIVITATS FESTA MAJOR 60.000,00 4.000,00  64.000,00  

338 2260906 
ACTIVITATS FESTIVES (NADAL, REIS, CARNAVAL I 
D'ESTIU) 25.000,00 5.000,00  30.000,00  

341 2260900 ACTIVITATS ESPORTIVES 2.000,00 1.500,00  3.500,00  

342 2120003 EDIFICIS DE BÉNS PÚBLICS, PISCINES 22.000,00 2.000,00  24.000,00  

342 2210001 
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CAMP DE 
FUTBOL 7.000,00 3.000,00  10.000,00  

342 2210002 

SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 

POLIESPORTIU 11.000,00 5.000,00  16.000,00  

342 2210003 
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA PISICINES I 
PÀDEL 2.500,00 1.000,00  3.500,00  

932 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ I CADASTRE 61.000,00 6.000,00  67.000,00  

TOTAL MODIFICACIÓ 96.400,00   

 

Finançament: 
    

Altes en aplicacions d'Ingressos 
  

A incorporar a 

l'exercici 
Denominació IMPORT 

  

2021 87000 ROMANENT PER DESPESES GENERALS 96.400,00 
  

  TOTAL FINANÇAMENT 96.400,00 
  

 
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 que enguany, davant la pressió inflacionista dels preus, l’Ajuntament es veu amb 
dificultats de mantenir la despesa corrent i es veu amb la necessitat de dotar més diners totes les 
partides referents a combustibles, electricitat, i també activitats que es veuen afectades per l’alça de 

preus i l’augment general del cost de la vida.  També s’ha de preveure les partides necessàries del 
capítol I per poder retribuir els increments salarials derivats de l’aprovació de la relació de llocs de 
treball a principis d’any i també l’increment salarial aprovat pels pressupostos de l’Estat que s’ha de 

pagar als empleats amb caràcter retroactiu.  Aquesta necessitat de finançament enguany es pot 
finançar amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, atès que estan suspeses les regles 
fiscals, i per tant no tindrà afectació en quan a incompliments d’aquestes regles. 

 
El regidor Sr. Toni Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que està completament d’acord en 
celebrar el Dia del Circ i pensa que els diners estan ben invertits, però adverteix que aquest any hi ha 

hagut una desviació del pressupost del 100%.  Pregunta per les causes.  
 
L’Alcalde manifesta el mea culpa perquè no va tenir en compta la despesa efectiva que va tenir el Dia 

del Circ l’any anterior, i s’hauria d’haver previst amb el pressupost inicial.  
 
El regidor Sr. Andreu Pujol manifesta que cada any van sortint més despeses extres, i s’ha d’anar 

dotant de més diners,  perquè es vol satisfer les demandes dels organitzadors; per exemple, com ha 
explicat l’Alcalde, l’any passat ja es va preveure un servei de vigilants però el seu cost no es va  
contemplar en el pressupost d’enguany i ara ho hem de dotar per poder-ho pagar.  

 
Votació:  
Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin 
Acuña) 

 
 



 

 

8.0.- Aprovació inicial Pressupost General 2023 
 
Antecedents 

 
L’Alcalde-President ha format el Pressupost General de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 2023. 
 

A l’expedient del pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les 
disposicions necessàries per a una adequada gestió pressupostària, així com la documentació i 
annexes següents: 

 
- Memòria d’Alcaldia. 
- Plantilla Orgànica i la Relació de llocs de treball de la Corporació.  

- Les Bases d’execució del Pressupost. 
- Annex d’inversions. 
- Estat del deute. 

- Estat d’execució de l’exercici corrent, i previsió de la seva liquidació; i últim exercici liquida t, entre 
d’altre documentació que conforma l’expedient. 
 

A l’expedient també hi consta l’informe econòmic -financer del secretari interventor que acredita que 
l’expedient s’ha creat amb la documentació preceptiva i l’informe de control financer de caràcter 
permanent.  

 
Fonaments de Dret 
 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, 
títol VI, Capítol I, secció 1ª. 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa la Llei reguladora d’hisendes locals. 
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, sobre l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.  

Ordre HAP/419/2014, 14 març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, 3 desembre que 
aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

LO 9/2013, de 21 desembre, de control del deute comercial del sector públic (modifica la LO 2/2012, 
de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera). Nova redacció de l’art. 32 LO 
2/2012 i nova DA 6ª. 

Nova Instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 setembre que aprova el  
Model Normal. (Entrada en vigor 01/01/2015) 
 

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost General per a l’exercici 2023.  
 
El pressupost de la corporació resumit per Capítols d’ingressos i despeses és el següent:  

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS Import 

Capítol I Impostos directes 1.711.500,00 

Capítol II Impostos indirectes 60.000,00 

Capítol III Taxes, preus públics i altres ingr. 689.300,00 

Capítol IV Transferències corrents 1.200.900,00 

Capítol V Ingressos patrimonials 155.000,00 

Capítol VI Alienació d'inversions reals 3.000,00 

Capítol VII Transferències de capital 172.000,00 

Capítol IX Passius financers 400.000,00 

    4.391.700,00 

 

PRESSUPOST DE DESPESES Import 

Capítol I Despeses de personal 1.465.000,00 

Capítol II Desp. Corrents en béns i serveis 2.060.600,00 

Capítol III Despeses financeres 9.000,00 

Capítol IV Transferències corrents 91.815,00 

Capítol V Fons de contingència 0,00 

Capítol VI Inversions reals 613.285,00 

Capítol IX Passius financers 152.000,00 



 

 

    4.391.700,00 

 
Segon.- Aprovar les bases d’execució del Pressupost General i el pla d’inversions per a  l’exercici 
2023 que figuren com a part integrant de l’expedient.  

 
Tercer.- Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació  de 
l’acord d’aprovació inicial al BOP de Girona i a l’E-tauler, per tal que els interessats puguin examinar-

lo i presentar reclamacions, segons estableix l’article 170.2 del RDL 2/2004 de 5 de març.  
 
En cas de no presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el 

pressupost sense necessitat de posterior acord plenari. En aquest cas, entrarà en vigor en l'exercici al 
qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març. 

 
Quart.- Notificar aquests acords a l’Administració de l’Estat i a la Direcció General d'Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya. 

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta de pressupost per a l’any 2023 destacant -ne els trets més importants. 

 
Explica que estem davant un context de despesa corrent desbocat tal com s’ha explicat en el punt 
anterior, i això obliga a incrementar el pressupost amb un aproximat 11% sense incrementar impostos 

ni taxes, que queden totes elles congelades.  S’està treballant per buscar altres fonts d’ingressos que 
puguin finançar els increments de costos, però a manca de subvencions finalistes caldrà esperar un 
increment de les transferències de l’Estat i la Generalitat atès que es preveu una major recaptació 

dels tributs i això beneficiarà als ajuntaments amb les transferències de fons. Per altra banda es 
confia en mantenir el bon nivell de recaptació que enguany han tingut les piscines i altres serveis, 
però amb aquesta major recaptació no serà suficient per cobrir l’augment de costos com per exemple 
la llum que passem de 80.000 euros l’any a uns estimats 170.000 euros/any, o l’increment de la 

despesa financera.  Explica que cal tenir present que el romanent de tresoreria no és pot aplicar en el 
pressupost inicial sinó que només es pot disposar durant l’any, mitjançant modificacions de crèdit, 
mentre la normativa ho permeti.  En relació a la subvencions que l’Ajuntament preveu rebre ja s’han 

previst totes, per tant es proposa reduir despesa corrent deixant de participar en algun ens i 
organisme que creiem que podem prescindir; allò que no funciona prou bé es deixa de prestar.  Cal 
racionalitzar la despesa per poder seguir prestant els serveis que s’han de prestar i no es poden 

deixar de prestar i també poder fer front als increments del capítol I de personal que estan pactats.  
Per tot això es preveu sol·licitar un préstec de 400.000 euros per poder realitzar les inversions de 
l’any 2023. Seguidament explica i detalla les inversions previstes que consten a l’annex VI del 

pressupost, entre les que destaca el canvi de gespa del camp de futbol.  Conclou explicant que ens 
agradaria a tots poder tenir més diners per fer més inversió però com s’ha dit és un peix que es menja 
la cua, si no es vol pujar impostos, la única forma és racionalitzar la despesa i aquesta és la directriu 

que estem seguint.  
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup de JxCat-Breda, manifesta que el seu grup no hi pot 

votar a favor perquè té altres prioritats. L’Alcalde explica que les despeses pugen molt a l’Ajuntament 
però no té en compte que també pugen a les famílies i aquests pressupostos no ajuden a les famílies 
necessitades.  Calen més línies d’ajuts a les famílies, i no es fa prou en aquest sentit.  Per altra 

banda, veiem que s’incrementa una barbaritat la despesa en salaris, la fira de l’Olla també puja molt, 
no estem d’acord amb el préstec,  no veiem polítiques d’habitatge, i per altra banda tornen a incloure 
l’adhesió a l’ATM. Tot seguit es pregunta en què consisteix el projecte de la mitja rotonda i sobre la 

proposta d’adquirir un camió per la brigada es pregunta qui el podrà conduir.  
 
Tot seguit l’Alcalde respon que es preveu substituir el camió per un de nou, i el podrà conduir 

qualsevol empleat de la brigada amb el carnet normal de cotxe,  atès que el tipus de camió que es 
comprarà ho permet.  En relació a la mitja rotonda es preveu acabar d’urbanitzar la vorera que hi ha a 
l’altre costat de la mitja rotonda.  En relació a l’habitatge, aquest any 2022 ja s’ha iniciat el servei amb 

la contractació d’un tècnic que meses amb les famílies i està iniciant polítiques socials d’habitatge.  
Respecte a la Fira de l’Olla enguany ja ha tingut una despesa de 45.000 euros perquè s’ha 
aconseguit el compromís de la Diputació de Girona per subvencionar 15.000 euros a la fira i per això 

s’ha pogut incrementar el pressupost.  Respecte a l’ATM anem tres anys i mig de retard però 
finalment ara sembla que només estem pendent de rebre el conveni per poder-nos adherir i per tant 
ho hem de tenir previst en el pressupost.  En quan a les ajudes a les famílies, cal dir que la subvenció 

que l’Ajuntament dona a Caritas ha anat augmentant cada any, s’ha incrementat molt i podem dir que 
tenim una relació excel·lent amb l’entitat i no té cap queixa.  Per altra banda, des de l’Ajuntament 



 

 

s’està donant totes les ajudes d’urgència que informen favorablement els serveis socials, sense 
excepcions, i per tant entenem que les necessitats les tenim cobertes.  En quan a la necessitat del 
préstec es per poder fer les inversions que no poden ser assumides amb els recursos propis, però si 

vostès tenen alguna altra font d’ingressos que no coneixem, ens ho diuen i ho farem.  
 
La Sra. Cortada manifesta que gestionaríem dels diners públics de forma molt diferent i vol 

puntualitzar que no han criticat el sou dels empleats sinó el fet que des de l’equip de govern no hagi 
previst els augments, ho haurien d’haver previst,  no ho varen saber veure, i ara comporta que els 
pressupostos s’hagin d’incrementar molt per sobre, i això provoca un endeutament de tot el poble.   

 
L’Alcalde manifesta que gestionar el sou que s’ha de retribuir a persones que tenen nom i cognom és 
complex.  

 
La Sra. Cortada manifesta que llegeixi el nostre programa electoral.  
 

El regidor Sr. Toni Marin, portaveu del grup PSC-CP, manifesta que si mirem els ingressos en els 
pressupostos des de l’any 2018 fins ara es veurà que depenem bàsicament dels ingressos de l’Estat i 
de l’endeutament.  

 
L’Alcalde respon que la legislatura passada el deute es va retallar i reduir moltíssim, i en aquesta 
legislatura s’ha mantingut a ratlla, sense incrementar-se.  Com s’ha dit abans, els recursos han de 

sortir d’algun lloc i si no surten dels impostos hi ha poques alternatives, i una d’elles és l’endeutament.  
 
El Sr. Marin manifesta que s’hauria d’haver fet esforços i es pregunta quines mesures d’estalvi s’han 

fet a nivell municipal per no gastar tants diners en electricitat.  
 
L’Alcalde explica, per exemple a la piscines s’han consumit menys kilowatts i en canvi la factura ha 
resultat ser el triple.  En quan a les mesures que s’estan realitzant explica que l’Ajuntament té un 

projecte executiu per instal·lar plaques fotovoltaiques a cinc equipaments i quan sigui concedida una 
subvenció es podrà incorporar al pressupost.  
 

El Sr. Marin manifesta que troba a faltar, per exemple, que es facin campanyes d’estalvi de l’aigua.  
 
L’Alcalde respon que quan hi va haver l’alerta per sequera es va fer difusió per les xarxes socials, 

però si es vol fer una campanya ben feta doncs això té uns costos econòmics. Conclou dient que 
mantenir els ingressos i no incrementar-los amb impostos vol dir també que no afectem a les 
butxaques dels veïns i veïnes i això és el que estem fent amb aquests pressupostos.  

 
El Sr. Marin manifesta que el que cal fer és equilibrar els pressupostos i no s’ha fet. Cal una previsió 
econòmica per incrementar ingressos i si cal també els impostos, atès que si volem tenir més serveis, 

com la policia, doncs cal apujar impostos.  
 
Votació:  

Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 
Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani) i 2 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin 

Acuña) 
 
9.0.- Aprovació inicial de la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de Breda per a l’any 

2023 
 
Antecedents 

 
L’Alcalde ha format l’expedient dels pressupostos de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 2023, que 
conté la documentació i annexos previstos a l’article 168.1. 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, entre els quals hi 
consta un annex de personal amb la plantilla orgànica del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament.  

 
El secretari-interventor de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable sobre la proposta de plantilla 
orgànica per a l’any 2023.  

 



 

 

La plantilla de personal de les entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada de tots els 
llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual i s'aprovarà 
anualment, en ocasió de l'aprovació del pressupost.  

 
La plantilla detalla els cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en les que 
s’integren els funcionaris segons els nivells de titulació (subgrups A-1, A-2, C-1, C-2 i agrupacions 

professionals) establerts per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 
També detalla la resta de llocs de treball que hagin de ser ocupats per personal laboral, indicant  la 

denominació i el número de places, el número de les que estiguessin vacants i el grup al qual 
pertanyen, d’acord amb la titulació exigida pel seu ingrés.   
 

En els pressupostos de despeses per a l’any 2023 hi consten la totalitat de les consignacions 
pressupostàries suficients per fer front a les retribucions salarials del personal al servei de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 18.1.c del RD 500/90 

 
La proposta de plantilla per a l’any 2023 ha estat aprovada en el marc de la negociació col·lectiva, 
segons consta a l’acta de la reunió de la mesa de negociació de data 17 de novembre de 2022.  

 
En data 21 de novembre de 2022 la proposta ha estat informada per la Comissió de Política Municipal 
de l’Ajuntament. 

 
Fonaments de dret 
 

Articles 22.2.i), 89, i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
 
Article 283 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 74, 75, 76 i 77 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.  
 

Article 169 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, 
 

Per tot l'anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la plantilla orgànica de la Corporació per a l’any 2023, que comprèn tot el personal 

al servei de l’Ajuntament de Breda que disposa de consignació pressupostària suficient a càrrec del 
pressupost de l’exercici 2023. 
 

La plantilla és la següent:  
 

Places 
Núm. 
Places 

Grup/ 
subgrup 

C.D. Vacants i observacions 

A) PERSONAL FUNCIONARI         

1. Funcionaris d’habilitació de caràcter 

nac. 

        

1.1 Secretaria-Intervenció 

1 A1 26 

Proveïda interinament. 

Reserva de plaça M.P.V. 

2. Escala d’Administració General         

2.1 Tècnic/a d’Administració general 1 A1 22  

2.2 Administratius 5 C1 16 1 vacant 

3. Escala d’Administració Especial         

3.1 Tècnic/a d’Administració especial 1 A1 22   

3.2 Tècnic/a Urbanisme – Arquitecte 
Tècnic 1 A2 22 

 

3.3 Tècnic/a d’Arxiu i biblioteca 1 A2 18  

3.4 Agent de la policia local (cap de 

servei) 

 1  C2  14    

3.5.Agent de la policia local 

4 C2 12 

2 vacants 

1 Reserva de plaça 
M.G.H. 

3.6. Auxiliars de policia local - Guàrdia 3 AP 11 a extingir 



 

 

Mun.  

B) PERSONAL LABORAL         

1. Unitat Operatiu de manteniment         

1.1 Operari de neteja viària  3 AP 10 3 vacants 

1.2 Operari de serveis de jardineria 2 AP 10 1 vacant 

1.3 Operari de serveis de manteniment 3 AP 10 3 vacants 

2. Escola bressol          

2.1 Directora Escola Bressol 1 A2 22   

2.2 Educadores Escola Bressol 3 C1 16   

2.3 Educadores Escola Bressol 2 C2 16 1 vacants 

2.4 Auxiliar de l’ Escola Bressol 2 C2 12 1 vacant 

3. Museu i promoció turística 
   

 

3.1 Director de Museu Aragay 1 A1 22  

3.2 Auxiliar de museu 1 C2  14 1 vacant 

33. Auxiliar Administratiu/v a El Forns 1 C2 14 1 vacant 

4. Vigilància i neteja instal·lacions  
   

 

4.1 Conserge Escola 1 AP 10  

4.2 Conserge Poliesportiu 1 AP 10 1 vacant 

4.3 Netejadora del Camp de Futbol 1 AP 10 1 vacant 

5. Personal estructural fix discontinu         

5.1 Recepcionista - personal piscina 4 C2 14 4 vacants 

TOTAL 44       

 

Segon.- Exposar al públic l’expedient d’aprovació de la plantilla orgànica per l’exercici 2023 duran t el 
termini de vint dies hàbils, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la seu 
electrònica de l’Ajuntament, per tal que qui es consideri interessat pugui fer-hi les reclamacions, 
al·legacions i/o suggeriments que cregui pertinents. 

 
Tercer.- Atorgar un tràmit d’audiència als representant sindicals i als empleats públics de forma 
simultània al tràmit d’informació pública.  

 
Quart.- Considerar aquests acords com a definitius si no es produeixen al·legacions ni reclamacions 
durant el termini d'exposició pública i considerar que entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, 

quan s'hagi complert el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.  
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a la Delegació del Govern de l’Estat a Girona, a la Direcció General 

d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions: 

L’Alcalde presenta la proposta explicant que pràcticament no hi ha canvis respecte a l’any anterior, 
atès que no és el moment d’incrementar personal, malgrat es necessitin en alguns serveis.  
 

Votació:  
Aprovat per 8 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep Amargant Argemi, Rosa 
Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando Palau Masip, Rosa Fugarolas 

Xamani) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin Acuña) 
 
 

10.0.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament 
de Breda per al suport de personal tècnic/dinamitzador juvenil compartit.  
 

Antecedents 
 
L’article 28 del DL 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 

comarcal de Catalunya, estableix que la comarca, en tot cas ha d’exercir funcions d’assistència i 
cooperació als municipis. Per aquest motiu, dins el Pla Comarcal de Joventut de la Selva, aprovat pel 
Ple del Consell Comarcal de la Selva en data 28 d’abril de 2009, hi figura el projecte de tècnics 

compartits. 
 
Els objectius d’aquest projecte, entre d’altres, són els de potenciar el desenvolupament  de polítiques 

de joventut als municipis de la Selva, la creació de serveis municipals específics adreçats a la 
població juvenil, dinamitzar les accions i recursos ja existents en matèria de joventut i definir línies 



 

 

d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin 
amb les d’àmbit municipal. 
 

L’Ajuntament de Breda comparteix aquests objectius i considera que la millor manera per aconseguir-
los és comptant amb la figura d’un/a tècnic dinamitzador de joventut compartit entre els municipis que 
participen en aquest projecte i integrat a la plantilla del Consell Comarcal de la Selva.  

Per tot això el Consell Comarcal de la Seva proposa un conveni regulador del servei de tècnic 
dinamitzador de joventut en el que s’estableixen l’objecte i àmbit d’aplicació, els compromisos 
d’ambdues parts, les tasques dels tècnics, el finançament i la vigència entre la resta de contingut 

mínim establert per l’article 40 de la Llei 40/2015.  
 
Amb l’aprovació del conveni l’Ajuntament es compromet a fer efectiu l’import de 20.000,00€ anuals en 

concepte de manteniment del servei.  
 
Amb una vigència de dos anys a partir del dia 1 de gener de 2023, renovable per un període de dos 

anys més, llevat de denúncia per alguna de les parts. En aquest cas, hauran de comunicar-ho per 
escrit amb almenys dos mesos d’antelació a la data que es vulgui donar-lo per finalitzat.  
 

Una vegada informat pel servei d’intervenció de la Corporació la modalitat de despesa i el tipus 
d’expedient cal tenir ne compte que l’aprovació del conveni i el seu finançament per part de la 
corporació local resta condicionada a la deguda i suficient consignació pressupostària en el 

pressupost municipal 2023 i 2024. 
 
Es fa constar que l’òrgan competent per aprovar el conveni de col·laboració és el Ple, mitjançant 

majoria absoluta, atès que es transfereixen funcions o activitats a favor del Consell Comarcal de la 
Selva.  
 
Legislació aplicable 

 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 57).  
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53). 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 i 311). 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya (arts. 108 a 112). 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per la seva aprovació els 

següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 

Breda que regula el servei de tècnic dinamitzador de joventut 2023-2024 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició d’una despesa anticipada de caràcter plurianual pels 

imports, anualitats i aplicacions que es detallen: 
 

ANUALITAT APLICACIÓ  IMPORT  

2023 924 – 226.09.07 20.000,00 € 

2024 924 – 226.09.07 20.000,00 € 

Total autoritzat 40.000,00 € 

 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal de la Selva, i encarregar als serveis del 

Consell Comarcal que trametin una copia del conveni, una vegada signat per ambdues parts, a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya (art. 309.1 ROAS).  
 

Quart.- Comunicar la present resolució als serveis comptables de la Corporació.  
 
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 

acord. 
 
Intervencions: 

El regidor Sr. Ferran Palau presenta la proposta explicant que la dinamització de l’Espai Jove es 
realitzarà a través d’un conveni amb el Consell Comarcal de la Selva, preveient una despesa anual de 
20.000 euros.  Una de les virtuts del conveni és que el personal estarà contractat pel Consell i serà 

aquest el responsable de cobrir les baixes temporals que es produeixin durant l’any.  Explica que 



 

 

casualment la tècnica que portarà l’Espai Jove és la mateixa persona que ja venia fent el servei, atès 
que ha guanyat una plaça al Consell i podrà ser destinada novament a Breda una vegada tingui l’alta 
dels permisos de maternitat.  Per tant, no es preveuen massa canvis en el funcionament del servei.  

 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JxCat-Breda pregunta quina diferència de cost de 
despesa tindrà l’Ajuntament.  

 
El Sr. Palau respon que serà aproximadament uns 5.000 euros a l’any. Conclou dient que el conveni 
tindrà dos anys de durada i serà prorrogable dos anys més.  

 
Votació:  
Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin 
Acuña) 

 
 
11.0.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 

de Breda, per al desenvolupament del projecte "Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies". 
 
Antecedents 

 
Des de l’any 2010 s’està desenvolupant el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”, consensuat 
entre diferents administracions locals. Aquest projecte és una iniciativa de desenvolupament local del 

territori que s’estructura al voltant d’un itinerari que connecta els diferents municipis (des del 
Montseny fins el mar) seguint els cursos fluvials de la Tordera, la riera d’Arbúcies i d’altres afluents.  
 
Els diferents municipis que participen en la iniciativa ja han realitzat diverses actuacions del projecte a 

través de convenis i acords subscrits amb el Consell Comarcal de la Selva. Entre elles, la redacció 
d’una memòria valorada de les actuacions d’adequació i senyalització de l’itinerari,  la definició i 
registre de la marca “TOURDERA” a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, i la creació de la imatge 

gràfica i del manual de senyalització de la ruta. 
 
Per tal d’executar el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i per tal d’afavorir el 

desenvolupament econòmic entorn d’aquesta iniciativa, és necessari impulsar l’adequació dels 
itineraris, la promoció turística, i la creació i comercialització de productes turístics, en col·laboració 
amb els diferents agents públics i privats del territori. 

 
És per això que el Consell Comarcal de la Selva s’ha encarregat de la gestió de les actuacions 
realitzades fins al moment dins del projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i que disposa dels 

mitjans, l’equip tècnic i l’expertesa necessària per continuar portant a terme aquesta gestió, a través 
del Servei de creació, gestió, manteniment i promoció de rutes que actualment ja gestiona més de 
870 km d’itineraris. 

 
Per tal de continuar amb les tasques iniciades proposen a la corporació l’aprovació d’un conveni de 
col·laboració per la desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” vigent de l’1 

de gener de 2023 al 31 de desembre de 2026. 
 
Consta a l’expedient un informe de control intern permanent de secretaria-intervenció, en el qual es fa 

constar que es tracta d’una despesa anticipada i de caràcter plurianual i que l’objecte del conveni, pel 
qual es transfereixen funcions a favor d’una altra administració, requereix que sigui aprovat amb la 
majoria absoluta del Ple.  

 
Legislació aplicable 
 

Capítol VI, arts. 47 a 53, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula 
els convenis, definició i tipus, requisits i eficàcia, etc.  
 

Articles 303 a 311 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).  
 

Article 174.1 RD Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.  
 



 

 

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

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per al 
desenvolupament del projecte "Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies", en els termes en que 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 [NOM AJUNTAMENT] PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

“RUTA DE LA TORDERA I RIERA D’ARBÚCIES”  
 
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/a ................., en representació de l’Ajuntament de [NOM AJUNTAMENT] i en la 

seva qualitat d’alcalde/essa, 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 Cata lunya, 
assistit/ida pel/per la secretari/ària de la corporació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a subscriure aquest conveni i  
 
MANIFESTEN 

 
I. Que totes les parts tenen la voluntat de promoure el desenvolupament econòmic i social de la 

conca de la Tordera i dels seus municipis, fomentant les activitats vinculades a la valorització 
dels recursos del territori d’una manera sostenible.  

II. Que existeix una demanda creixent d’usuaris que cerquen equipaments i activitats d’oci, 
turístiques i esportives a l’aire lliure, com són ara el senderisme, el cicloturisme i el BTT. Aquest 
fet 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. 
III. Que des de l’any 2010 s’està desenvolupant el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”, 

consensuat entre diferents administracions locals. Aquest projecte és una iniciativa de 

desenvolupament local del territori que s’estructura al voltant d’un itinerari que connecta els 
diferents municipis (des del Montseny fins el mar) seguint els cursos fluvials de la Tordera, la 
riera d’Arbúcies i d’altres afluents. 

IV. Que els diferents municipis que participen a la iniciativa ja han realitzat diverses actuacions del 
projecte a través de convenis i acords subscrits amb el Consell Comarcal de la Selva. Entre 
elles, la redacció dels projectes d’adequació i senyalització de l’itinerari, la definició i registre de 

la marca “Tourdera” a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, i la creació de la imatge gràfica 
i del manual de senyalització de la ruta, la coordinació general del projecte fins al moment, etc.  

V. Que, per tal d’executar el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i per tal d’afavorir el 

desenvolupament econòmic entorn d’aquesta iniciativa, és necessària la figura d’un ens 
encarregat de realitzar la coordinació general del projecte, coordinar les operacions de 
manteniment, realitzar la promoció turística oportuna, i oferir l’assistència tècnica necessària per 

a la creació i comercialització d’activitats i de productes turístics, en col·laboració amb els 
diferents agents públics i privats del territori. 

VI. Que el Consell Comarcal de la Selva s’ha encarregat de la gestió de les actuacions realitzades 

fins al moment dins del projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i que disposa dels 
mitjans, l’equip tècnic i l’expertesa necessària per continuar portant a terme aquesta gestió, a 
través del Servei de creació, gestió, manteniment i promoció de rutes que actualment ja 

gestiona més de 870 km d’itineraris. 
 

En conseqüència, les parts signants acorden atorgar el present Conveni de Col·laboració subjecte als 

següents 
 
PACTES 

 
Primer. Objecte del conveni i titularitat  
 

És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre l’Ajuntament de [NOM 
AJUNTAMENT] i el Consell Comarcal de la Selva per impulsar el desenvolupament del projecte “Ruta 
de la Tordera i riera d’Arbúcies” (Tourdera). 



 

 

El projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” (Tourdera) és un projecte consolidat en els darrers 
anys, que requereix d’unes actuacions anuals que garanteixin el correcte funcionament del projecte. 
Aquestes actuacions, relacionades a l’Annex 1, es centren en la coordinació general del projecte, la 

coordinació del manteniment de la ruta, la promoció del projecte i el treball amb el sector empresarial.  
 
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 conveni serà de les entitats signants.  
 

Segon. Compromisos de les parts 
 
Consell Comarcal de la Selva 

 
El Consell Comarcal de la Selva és l’entitat encarregada de l’execució del Projecte “Ruta de la 
Tordera i riera d’Arbúcies” (Tourdera), i serà responsable de:  

 
1) Portar a terme les actuacions del Projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” (Tourdera), 

descrites a l’Annex 1, que s’organitzen en els següents blocs: 

a. Coordinació general i cerca de finançament 
b. Coordinació del manteniment de la ruta 
c. Promoció del projecte 

d. Assistència tècnica a la creació, promoció i comercialització d’activitats i productes 
turístics 

2) Contractar i/o designar el personal tècnic necessari per al desenvolupament de les actuacions 
descrites a l’Annex 1. 

3) Coordinar les comissions establertes entre el Consell Comarcal de la Selva i els municipis 
participants. 

4) Fer constar, en els elements informatius i publicitaris que es desenvolupin en el marc d’aquest 

conveni, la participació de les entitats col·laboradores i incloure-hi el seu logotip corporatiu. 
5) Destinar l’aportació econòmica realitzada per l’Ajuntament a cobrir els costos de les accions 

desenvolupades. 

6) Informar a l’Ajuntament de l’estat d’execució de les actuacions del projecte i de les possibles 
incidències vinculades al projecte. Per fer-ho, es constituirà una comissió de seguiment 
integrada per un representant de cadascuna de les parts signants. La comissió es reunirà un cop 

l’any per fer el seguiment i planificació de les accions relacionades amb el present conveni.  
7) Facilitar anualment a l’Ajuntament una memòria anual descriptiva de les activitats realitzades, 

amb la documentació adjunta necessària i acreditativa de les actuacions desenvolupades.  

 
Ajuntament de [NOM AJUNTAMENT] 
 

L’Ajuntament de [NOM AJUNTAMENT] es compromet a: 
 
1) Contribuir econòmicament al desenvolupament de les actuacions descrites l’Annex 1 d’aquest 

conveni, amb l’import anual detallat a l’Annex 2 d’aquest conveni.  
2) Facilitar al Consell Comarcal de la Selva la informació i les dades sobre recursos turístics del 

municipi, oferta turística pública i privada del municipi, dades de contacte dels establiments, etc., 

necessàries per a la realització de les tasques descrites l’Annex 1 d’aquest conveni.  
3) Designar un representant de l’Ajuntament, que actuarà com a persona de contacte, i que 

participarà en les comissions de seguiment.  

4) Participar a les accions de promoció i comunicació i a la difusió general del projecte a través dels 
mitjans de difusió propis de l’ajuntament (pàgina web, xarxes socials...).  

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 la comissió anual 
de seguiment. 

 

Tercer.- Ús de la marca i de la imatge tourdera 
 
El nom i imatge de Tourdera està registrat a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Les parts 

podran utilitzar el nom i imatge de Tourdera per a la realització de les tasques objecte d’aquest 
conveni, respectant els formats registrats. 



 

 

Per a la utilització del logotip de la marca Tourdera les parts es comprometen a seguir el “Llibre 
d’estil” elaborat pel Consell Comarcal de la Selva en el marc del projecte “Ruta de la Tordera i riera 
d’Arbúcies”, que defineix el logotip i les seves aplicacions.  

 
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 

determinat termini amb les obligacions i compromisos que es consideren incomplerts. Aquest 
requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el 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 una comissió de seguiment per tal de 
poder fer el seguiment i control de l’execució del conveni, format pels representats designats per cada 
ajuntament i pel Consell Comarcal de la Selva. 

Aquesta comissió es reunirà, almenys, una vegada l’any, i servirà per fer el seguiment i planificació de 
les accions relacionades amb el present conveni, per tal de controlar l’execució dels compromisos 
adquirits en signar el conveni. A petició de qualsevol de les parts, es podran convocar les comissions 

de seguiment necessàries per garantir el correcte desenvolupament del projecte.  
 
Aquest òrgan és el 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: 
 

- Consensuar qualsevol afer que afecti al projecte general.  
- Acordar el sistema i criteris d’adhesió de nous municipis al projecte.  
- Valorar les sol·licituds d’adhesió de nous municipis.  

- Crear les comissions que determini.  
 
Sisè. Modificació del conveni 

 
Les possibles modificacions del conveni requeriran l'acord unànime de les parts que es formalitzarà 
mitjançant la signatura d’un acord de modificació. 

 
Setè. Vigència del conveni 
 

El conveni tindrà una durada de 4 anys a partir de la signatura del mateix. Si escau, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni podran acordar 
unànimement la seva pròrroga per un període de fins quatre anys addicionals o la seva extinció ja 

sigui pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en l’incompliment de 
qualsevol de les seves clàusules. Tant si és per motiu de pròrroga com d’extinció, s’haurà de 
comunicar per escrit de manera anticipada la data que es vulgui donar per finalitzat. 

 
Vuitè. Abast del conveni 
 

L’àmbit geogràfic del present conveni supera els límits de la comarca de la Selva, sent criteri per 
poder-lo subscriure que l’ajuntament interessat formi part de la conca hidrogràfica del riu Tordera i 
que la seva adhesió sigui aprovada per la comissió de seguiment del conveni.  

 
Novè. 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. 
 

Desè. Règim jurídic 
 
Són aplicables a aquest conveni els següents articles:  

 
- L’article48 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.  
 

Onzè. 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.  

 
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 l’encapçalament.  

 
 
Salvador Balliu i Torroella    [nom representant] 

President Consell Comarcal de la Selva  Alcalde/essa de [nom ajuntament]  
 
 

El/la secretari/ària     El/la secretari/ària 
 
 

ANNEX 1. TASQUES ANUALS A DESENVOLUPAR EN EL MARC DEL CONVENI  
 
I. COORDINACIÓ GENERAL I RECERCA DE FINANÇAMENT 

- Coordinació tècnica de l’execució general del projecte 
- Supervisió i homogeneïtzació dels criteris d’utilització de la marca TOURDERA 
- Supervisió i coordinació de problemàtiques en el traçat: modificacions de traçat, conflictes 

amb propietats, problemes de senyalització, redacció de projectes, etc.  
- Recerca de finançament i coordinació de la redacció de projectes 

 

II. COORDINACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA RUTA 
- Realització de dues inspeccions anuals de tota la ruta i emissió d’informes per als gestors del 

manteniment 

- Coordinació i supervisió del manteniment de la ruta amb l’entitat que en realitzi les actuacions  
- Manteniment del Sistema d’Informació Geogràfica de la ruta: trams i senyalització 

 

III. PROMOCIÓ DEL PROJECTE  
- Manteniment del contingut de la pàgina de la pàgina web: afectacions, modificacions de 

traçat, avisos, apartat activitats, etc. 

- Manteniment del contingut del blog: redació d’art icles d’interès i d’articles d’actualitat de la 
ruta. 

- Enviament periòdic de newsletters a la base de dades de mailing 

- Dinamització de l’exposició itinerant TOURDERA 
- Creació de continguts i gestió dels perfils a les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram) 
- Atenció a mitjans i premsa interessada en el projecte 



 

 

 
IV. ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA CREACIÓ, PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ D’ACTIVITATS I 
PRODUCTES TURÍSTICS  

- Assistència tècnica als ajuntaments per a la promoció d’activitats vinculades a la ruta  

TOURDERA . 
- Manteniment del directori d’empreses dins la pàgina web.  

- Treball amb empresaris interessats en participar en la creació i estructuració de producte 
turístic. 

 

 ANNEX 2. COSTOS ANUALS 
 
L’import a satisfer per l’Ajuntament es composa d’un cost fix i d’un cost variable que es calculen com 

segueix: 
 
Cost fix = 100€/mes = 1.200€ 

Cost variable1= habitants * 0,11€ (amb un topall màxim de 2.500€) 
Cost variable2= quilometratge * 50€ (amb un topall màxim de 700 €) 
 

  
Padró 
2021 km total 

Cost fixe 
12 
mesos 

Cost 
variable1 

(hab.*0,11; 
màx 
2.500€) 

Cost 

variable2 
(Km*50; 
màx 700€) 

Cost 12 
mesos  

Arbúcies 6.507 33,77 1.200,00 715,77 700,00 2.615,77 

Blanes 40.274 6,34 1.200,00 2.500,00 317,00 4.017,00 

Breda 3.836 4,75 1.200,00 421,96 237,50 1.859,46 

Fogars de la Selva 1.540 12,73 1.200,00 169,40 636,50 2.005,90 

Fogars de 

Montclús 
467 16,04 1.200,00 51,37 700,00 1.951,37 

Gualba 1.585 8,04 1.200,00 174,35 402,00 1.776,35 

Hostalric  4.332 4,32 1.200,00 476,52 216,00 1.892,52 

Malgrat de Mar 18.950 6,60 1.200,00 2.084,50 330,00 3.614,50 

Massanes 803 7,67 1.200,00 88,33 383,50 1.671,83 

Montseny 362 21,64 1.200,00 39,82 700,00 1.939,82 

Palafolls 9.646 6,48 1.200,00 1.061,06 324,00 2.585,06 

Riells i Viabrea 4.268 4,10 1.200,00 469,48 205,00 1.874,48 

Sant Celoni 18.176 16,79 1.200,00 1.999,36 700,00 3.899,36 

Sant Esteve de 
Palautordera 

2.997 7,04 1.200,00 329,67 352,00 1.881,67 

Sant Feliu de 
Buixalleu 

808 12,54 1.200,00 88,88 627,00 1.915,88 

Santa Maria de 

Palautordera 
9.666 10,34 1.200,00 1.063,26 517,00 2.780,26 

Tordera 17.788 7,72 1.200,00 1.956,68 386,00 3.542,68 

Vallgorguina 3.052 6,47 1.200,00 335,72 323,50 1.859,22 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa anticipada i de caràcter plurianual a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 432-4650000 dels pressupostos 2023 a 2026. 
 

Es condiciona la despesa al fet que el pressupost de cada exercici disposi de la consignació 
pressupostaria adequada i suficient per atendre les obligacions.   
 

Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la Corporació. 

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

 
Intervencions: 



 

 

L’Alcalde presenta la proposta, explicant que es proposa continuar amb el projecte els següents 
quatre anys.  
 

El regidor Sr. Toni Marin, portaveu del grup PSC-CP, pregunta com es calcula la quota. 
 
El regidor Sr. Sam Torres explica que hi ha una part fixa i una part variable.  Explica que la ruta afecta 

a Breda perquè tenim la part de Coll de n’Orri, i que és un tram que continua i connecta amb la ruta, i 
per això ens interessa seguir formar-ne part i ser més operatius.  
 

El Sr. Marin pregunta si es pretén ampliar la ruta. 
 
El Sr. Torres manifesta que no, que el conveni només preveu el manteniment i la promoció de la ruta.  

 
Votació:  
Aprovat per unanimitat amb 10 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin Acuña) 
 

12.0.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal número 13 que regula la 
taxa per la recollida i tractament de residus municipals de Breda  
 

Antecedents 
 
L’Ajuntament de Breda disposa d’una ordenança fiscal, la número 13, que regula la taxa pel servei de 

recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i urbans.  
 
Arran de l’entrada en funcionament del nou sistema de recollida porta a porta, L’Alcaldia proposa 
actualitzar alguns articles de l’ordenança, a proposta del Consell Comarcal de la Selva, que va ser qui 

va elaborar el nou model d’ordenança justa, que va ser aprovada provisionalment pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 8 de novembre de 2021. En concret es 
proposa modificar: 

a. Modificació del redactat dels articles 6.1.4; i 7.2 epígraf 7.1, 7.3 i 7.4 en el concepte de tipus 
d’activitat. Afegir un nou article 6.1.6. 

b. Derogar: 

1. “Disposició transitòria única. Règim transitori” ja que només fa referència a l’any 2022, que 
és el primer any d’aplicació.  

2. “Disposició final primera. Calendari de cobraments per l’any 2022” 

c. La Disposició final segona, passarà a ser la disposició final.  
 
Consta a l’expedient un informe de control intern permanent de secretaria-intervenció 

favorable, en el qual es fa constar que l’aprovació i derogació de les ordenances fiscals municipals és 
competència del Ple i requereix el vot favorable de la majoria absoluta de conformitat amb el que 
preveu l’article 114.3.j) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Legislació aplicable 

Articles 15 a 19 i 20.4.s) i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). 
Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats.  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
Els articles 22.2.e), i 70.2 i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  

Article 114.3.j) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Article 155 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva  aprovació el 

següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13 que 

regula la taxa per la recollida i tractament de residus municipals de Breda, que queda redactada en el 
termes següents: 
 



 

 

“O.F. NÚM. 13  
 Reguladora de la taxa per la recollida i tractament de residus municipals de Breda 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst pels articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que 

disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls 
contaminats i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, l’Ajuntament estableix la taxa pel servei de recollida, transport i tractament o 

gestió d’escombraries i altres residus municipals, que es regiran per la present Ordenança.  
 
El servei anteriorment esmentat es declara, per raons de salubritat ciutadana, de recepció obligatòria, 

d'acord amb el que disposa l'article 155 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 

Article 2. Definicions 
1. Residus municipals domèstics: els residus domèstics i també els residus de comerços i d'oficines i 

serveis i d'altres residus que, per llur naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus 

domèstics. 
No es consideren residus municipals domèstics els que, per al seu tractament requereixen 
mesures especials, com són les runes d'obres, els residus de cendres i escòries de calefacció 

central, els residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris, residus de tipus industrial no 
assimilables a domèstics, els detritus humans, les matèries i els materials contaminants, 
corrosius, les matèries i els materials la recollida, tractament o disposició del rebuig dels quals 

requereixen l'adopció de mesures higièniques o de seguretat especials, i aquells especificats a 
l'article 4 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de Residus. 

2. Cubell: element de contenció rígid i tancat que és usat per un habitatge unifamiliar per a dipositar 

els residus separats per fraccions i lliurar-los perquè siguin recollits porta a porta. Els de les 
fraccions subjectes a gravamen/bonificació han de portar el seu tag RFID identificatiu. 

3. Bujol: element de contenció rígid i tancat que és usat per un establiment comercial per dipositar 

els residus separats per fraccions i lliurar-los perquè siguin recollits a la porta de l’establiment. Els 
de les fraccions subjectes a gravamen/bonificació han de portar el seu tag RFID identificatiu.  

4. Habitatges disseminats: llars de fora del nucli urbà que no tenen servei de recollida de residus 

Porta a Porta (PaP), per exemple, masies aïllades.  
5. Àrees d’aportació: àrees tancades amb contenidors per a les 5 fraccions on es poden dipositar els 

residus domèstics. Cal el consentiment de l’Ajuntament per poder-ne fer ús. 

6. Establiment comercial: locals i punts de venda fixos en els quals s'hi exerceixen regularment 
activitats comercials de venda de productes a l'engròs o al detall, de prestació al públic de serveis 
d'aquesta naturalesa, així com qualsevol altre recinte acotat que rebi aquesta qualificació en virtut 

d’una disposició legal o reglamentària. 
 
Article 3. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de recollida, transport, tractament i 
eliminació de residus municipals domèstics generats als habitatges particulars o de residus 
assimilables a domèstics generats als establiments comercials/activitats econòmiques A aquests 

efectes, segons disposa l'article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de Residus, s'entén per recollida l'operació consistent a recollir, 
classificar i/o agrupar residus per a transportar-los; s'entén per transport l'operació de trasllat dels 

residus des del lloc de recollida fins a les plantes de reciclatge, tractament o disposició de la 
resta. 

2. Atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, el fet imposable s’entendrà realitzat quan el 

servei municipal de recollida de residus estigui establert i en funcionament en els carrers o llocs 
on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.  

3. Pels habitatges i locals que es trob in actualment en construcció, la data d’inici de la utilització del 

servei coincidirà amb la data d’obtenció del certificat de final d’obra o autorització d’obertura de 
l’activitat. 

 

Article 4. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es 

refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que ocupin o 

utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el 
servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari o de posseïdor o 
usuari del local o habitatge per qualsevol títol, fins i tot a precari.  



 

 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, obligat al pagament de la 
quota de la taxa, el propietari dels habitatges, locals, establiments o solars, el qual podrà 
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei tal 

com disposa l’article 23.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
3. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables 

als municipals i tinguin contractat un gestor autoritzat per la recollida i el transport dels residus 

generats per l’activitat vindran obligats a presentar una sol·licitud de no subjecció de la taxa 
davant l’Ajuntament abans del 15 de febrer, que haurà d’anar acompanyada de la documentació 
justificativa (Apartat 8.2.1 i 8.2.2). 

4. Una vegada acreditat, l’acreditació serà vigent mentre duri la vigència del contracte. Durant 
aquest període caldrà presentar anualment abans del 15 de febrer la documentació justificativa de 
l’apartat 8.2.2. 

5. Quan caduqui el contracte, , l’acreditació s’haurà de tornar a fer efectiva abans del 15 de febrer 
de l’any següent tal i com indica l’article 8.2.. En cas que en el termini indicat no es porti a terme 
l’esmentada acreditació, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests 

residus comercials i industrials assimilables als municipals s ’acull al sistema de recollida i 
transport que té establert la Corporació i, per tant, tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa 
aquí regulada. 

 
Article 5. Meritament i cobrament 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del servei, 

que s’entendrà iniciat, atesa la seva condició de recepció obligatòria, quan el servei municipal de 
recollida de residus estigui establert i en funcionament en els carrers on figurin habitatges, locals o 
establiments on s’exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis.  

Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es cobraran en dues vegades:  
- La quota general o fixa. 
- La quota variable. 

Totes les altes, baixes i modificacions tindran efecte a partir de l’any natural següent de l’exercici a 
l’alta, baixa o modificació. 

 
Article 6. Quota tributària domiciliària 
1. Habitatges que gaudeixen de recollida porta a porta (PaP): 

a. En el cas dels habitatges que tinguin recollida PaP la tarifa consistirà en una quota general més 
una quota variable que dependrà del nombre de lliuraments de la fracció resta i de la fracció 
orgànica (FORM). 

b. La quota general o fixa per llar serà de 124,56 euros anuals. 
c. La quota variable serà el resultat de tres components i es determinarà el seu càlcul segons el 

següent: 

1. El registre de recollides dels cubells de FORM i de resta es fa mitjançant els tags RFID 
electrònics incrustats als respectius cubells i el registre d’accés a les àrees es fa 
mitjançant el clauer electrònic. 

2. El nombre de lliuraments del cubell de resta realitzats a l’any, amb un preu de 
lliurament del cubell de 20 litres de resta de 2,5 euros. S’estableix un mínim de vuit 
lliuraments a l’any per tots els contribuents. 

3. Un descompte de 0,25 euros per cada lliurament de cubell de 20 litres de FORM que 
excedeixi els 36 lliuraments anuals. A efectes de càlcul del descompte, no es 
computaran els 36 primers lliuraments. S’estableix un descompte màxim de 20 € 

anuals per contribuent. 
4. Les entrades a l’àrea d’emergència tindran un preu de 2,5 euros per entrada. Aquestes 

entrades se sumaran al nombre de lliuraments de cubell de 20 litres de resta i 

computaran com a lliurament de resta a l’hora de calcular si s’arriba al mínim.  
5. A cada exercici es cobraran els lliuraments realitzats durant el període de 1 de gener a 

30 de novembre de l’any en curs i de 1 de desembre a 31 de desembre de l’any 

anterior. 
6. A aquells contribuents que no hagin realitzat cap lliurament de resta ni cap entrada a 

l’àrea d’emergència i així hagi quedat registrat al software de gestió, durant tot l’any, 

se’ls hi aplicarà l’import màxim de la quota variable (considerant un lliurament setmanal 
de resta i cap d’orgànica) de 130 euros anuals, que caldrà sumar a la quota general o 
fixa de la taxa domèstica. 

2. Habitatges disseminats que no gaudeixen de recollida PaP i utilitzen àrees d’aportació 
específiques: 

a. La tarifa dels habitatges disseminats té una quota general o fixa i una quota variable que 
dependrà del % de recollida selectiva (RS) assolit a l’àrea d’aportació que utilitzi cada 

contribuent.  



 

 

b. La quota general o fixa per llar disseminada serà de 57,92 euros/any.  
c. El coeficient aplicat als usuaris de l’àrea “i” es defineix segons la fórmula següent:  

 
 

On:  RSi= %RS de l’àrea “i”.  
RSt= %RS mitjana ponderada del total d’àrees.  

 

d. La quota variable serà el resultat de multiplicar el coeficient de cada àrea per un import de 
14,48 euros/any. 

e. Pel càlcul del % de RS de l’àrea “i” i del % de RS de totes les àrees es faran servir les dades de 

pesatges dels contenidors de totes les fraccions de les àrees d’aportació, que efectuarà 
l’empresa de recollida durant el període de 1 de gener a 30 de novembre de l’any en curs i de 1 
de desembre a 31 de desembre de l’any anterior. 

3. Quan coincideixi en una mateixa entitat d’una finca la quota d’activitat econòmica i la d’habitatge, 
correspondrà tributar per la de major import, sempre que es tracti del mateix subjecte passiu. Si 
no és així, es tributarà per les dues taxes. 

4. En locals on es desenvolupi més d’una activitat econòmica de les indicades a l’article 7.2 de la 
present ordenança, correspondrà tributar només per la tarifa de l’activitat més elevada. 

 

Article 7. Quota tributària comercial 
1. La quota tributària comercial també consistirà de dues parts: una quota general o fixa en funció de 

l’activitat que desenvolupa l’establiment i una quota variable en funció de la generació de fracció 

resta, de fracció envasos i de fracció FORM. 
2. La quota general o fixa en funció del tipus d’activitat comercial respondrà a la taula següent:  

 

Epígraf Tipus d’activitat euros/any 

1 Indústries, tallers, altres 165,18 

2 Activitats de construcció, reparació, instal·lació 99,11 

3 Activitats professionals  

3.1 Activitats professionals i oficines 79,29 

3.2 Bancs i caixes 125,54 

4 Arts gràfiques 92,50 

5 Petit comerç no alimentari  

5.1 Comerç de tèxtil, calçats, papereria i complements 99,11 

5.2 Farmàcies, perfumeries, òptiques i cosmètiques 105,72 

5.3 Comerç de venda de maquinaria, electrodomèstics, tintoreries 112,33 

6 Serveis sanitaris  

6.1 Centres d’estètica i perruqueries 105,72 

6.2 Clíniques (veterinàries, dentals, de fisioteràpia) 118,93 

7 Petit comerç alimentari  

7.1 Comerç petit d’alimentació i carnisseries  85,90 

7.2 Forn de pa 66,07 

7.3 Floristeries i botàniques 85,90 

7.4 Comerç multiproducte: supermercats 264,30 

8 Establiments de restauració i allotjament  

8.1 Restaurant 396,44 

8.2 Establiments de càtering i menjars preparats 165,18 

8.3.1 Bars i cafeteries de 1a categoria (resta, FORM, paper i cartró, envasos i vidre) 185,90 

8.3.2 Bars I Cafeteries de 2a categoria (resta, FORM, paper i cartró, envasos i vidre) 85,90 

8.4 Fondes i hotels 330,37 

8.5 Cases rurals 132,15 

8.6 Residències geriàtriques i llars d’infants  462,52 

9 Cases de colònies 441,29 

10 Càmpings 441,29 

3. La quota vairable de les activitats s’establirà en funció del tipus de servei que gaudeixen:  
a. La quota variable per a les activitats que gaudeixen de la recollida porta a porta, els imports de 

la qual es troben detallats a la taula següent, es determinaran en funció de:  

 El volum anual de FORM sol·licitat 

 El volum anual d’envasos sol·licitat 

 El volum anual de resta sol·licitat i el nombre de lliuraments anuals realitzats per les 
activitats amb recollida porta a porta. 



 

 

b. La quota variable per a les activitats que no gaudeixen de la recollida porta a porta i/o utilitzen 
l’àrea d’aportació, els imports de la qual es troben detallats a la taula següent, es determinaran 
en funció de: 

 El volum anual de FORM sol·licitat 

 El volum anual d’envasos sol·licitat 

 El volum anual de resta sol·licitat i el nombre de lliuraments anuals realitzats a l’àrea 
d’aportació. 

Volum (l) 

Bujol resta 

Preu resta 

(euros/lliurament) 

Volum (l) Bujol 

FORM 

Preu anual FORM 

(euros/any) 

Volum (l) 

bujol 
envasos 

Preu anual 

envasos 
(euros/any) 

20 2,50 20 27,80 40 29,75 

40 4,73 90 110,10 90 63,60 

90 10,08 120 141,80 120 75,87 

120 12,69   240 151,74 

240 22,40   360 200,83 

360 33,60   1.100 572,73 

1.100 102,67     

4. En cas de modificacions en els volums sol·licitats, únicament s’aplicaran a l’exercici següent les 
sol·licituds realitzades abans del 30 de novembre de l’exercici anterior.  

5. Únicament els contenidors estandarditzats i amb el corresponent tag identificatiu seran recollits 
pel servei. 

6. En cas que l’activitat no disposi de contenidors d’alguna de les fraccions gravades i que no es 

justifiqui per disposició de gestor privat o bé per no activitat, se li cob rarà el volum màxim per la 
fracció corresponent. 

7. En el cas de la fracció resta, quan l’activitat no pugui efectuar el lliurament en el sistema de 

recollida porta a porta, se li cedirà el clauer electrònic de l’àrea d’emergència i cada ús de la 
mateixa computarà per la taxa com un lliurament de resta amb l’aplicació dels preus unitaris de 
l’article 7.3 segons el volum de bujol de resta que en disposi.  

8. Quan coincideixi en una mateixa entitat d’una finca la quota d’activitat econòmica i la d’habitatge, 
correspondrà tributar per la de major import, sempre que es tracti del mateix subjecte passiu. Si 
no és així, es tributarà per les dues taxes. 

9. En locals on es desenvolupi més d’una activitat econòmica de les indicades a l’article 7.2 de la 
present ordenança, correspondrà tributar només per la tarifa de l’activitat més elevada.  

 

Article 8. No subjecció 
1. No estaran subjectes a la taxa per la recollida d’escombraries, els propietaris d’habitatges que 

acreditin mitjançant informe expedit pel tècnic competent en la matèria, que l’habitatge no reuneix 

les condicions mínimes d’habitabilitat, acompanyat dels documents que acreditin que s’han donat 
de baixa els subministraments de llum i aigua de l’habitatge. En aquests casos es donarà de 
baixa a l’any següent a la presentac ió de la documentació i es mantindrà en aquesta situació 

mentre no variïn les circumstàncies que donen lloc a no subjecció.  
2. Podran declarar-se no subjectes a la taxa els establiments comercials i industrials que generin 

residus assimilables a municipals que disposin d’un servei propi de gestió, recollida i tractament 

de residus i ho acreditin a l’ajuntament abans de l’últim dia natural del mes de febrer, mitjançant el 
que determinen els dos punts subsegüents. L’esmentada acreditació serà vigent mentre el 
contracte estigui vigent. Durant el període de vigència del contracte caldrà que anualment es 

presenti la documentació justificativa del punt subsegüent 2.2:.  
2.1.  Per sol·licitar la no subjecció, el subjecte passiu ha d’acreditar:  
a) No ser beneficiari del servei municipal de recollida de residus. 
b) Disposar d’un contracte de tractament amb el destinatari (planta final de tractament) de cada 

fracció de residus. 
 
El destinatari ha de ser un gestor autoritzat inscrit en el Registre de persones gestores de 

residus de Catalunya (consultable a la web de l’ARC http://residus.gencat.cat/es acreditat 
mitjançant el seu codi de gestor (codi E-). El contracte es pot formalitzar de qualsevol de les 
dues formes següents: 

a 1) Directament entre l’establiment productor (P-) i el destinatari (E-). En aquest cas 
s’entén que el productor actua com a operador. 

a 2) Entre un Agent o Negociant (operador registrat en el Registre general de gestors de 

residus de Catalunya, acreditat amb el seu codi A-/N-), i el destinatari (E-). 
El contracte ha de contenir com a mínim la següent informació: 

 Durada determinada del contacte 

 Dades específiques dels contractants 



 

 

 Volum de contenització per a cada fracció. 

 Freqüència de recollida per a cada fracció. 

 Descripció del residu i la seva codificació LER (segons la Llista Europea de 
Residus) 

 Tractament que es realitzarà a cada fracció. Aquest tractament ha de ser una 
valorització per a totes les fraccions excepte la resta. 

c) Certificat emès per l’empresa transportista amb el compromís de transportar el residu  on 
indiqui l’operador (productor, agent o negociant) amb el detall de les plantes de destí.  

2.2. La documentació justificativa anual de la correcta gestió del residus a presentar durant la 
vigència del contracte serà la següent:  

 Declaració responsable de no ser beneficiari del servei de recollida de residus municipals 

i del compliment del contracte presentat a la sol·licitud. 

 La declaració ha d’incloure la indicació dels pesos anuals gestionats per cada fracció de 
residu i el centre de tractament de destí. 

 Factures i/o fulls de seguiment (per un sol mes de l’any en curs) dels residus gestionats 
on consti clarament el tipus de residu, la codificació del mateix, el pes i la data de 
recollida. 

 Certificat (per un sol mes de l’any en curs) del gestor de residus acreditat per l’Agència 

de Residus de Catalunya amb indicació dels pesos anuals gestionats per fracció i el 
centre de tractament de la mateixa. 

 Només s’acceptaran codis de residus catalogats com a municipals o assimilables, 

segons el Codi Europeu de Residus o el Codi Català de Residus. 
 
Article 9. Responsables i altres obligats al pagament 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereixen els articles 38 a 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.  

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

 

Article 10. Bonificacions sobre la quota fixa de caire social sobre la part fixa de la quota 
domiciliària 
De conformitat amb el que preveu l’article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran de:  

 
1. Una bonificació del 50% en relació a la taxa corresponent, els subjectes passius que ho sol·licitin i  
que reuneixin alguna de les condicions següents:  

 
a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el salari 
mínim interprofessional i que es trobi en situació d’arrendatari.  

b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim 
interprofessional i que es trobi en situació d’arrendatari.  
 

La sol·licitud per gaudir d’aquests beneficis fiscals s’haurà de presentar com a màxim el 15 de febrer 
de cada exercici.  
El subjecte passiu haurà d’acreditar:  

a. Certificat de convivència.  
b. Contracte de lloguer.  
c. Declaració de l’IRPF presentada pel grup familiar o per cadascun dels seus integrants i/o certificat 

anual de la pensió que percebi en cada exercici i/o cert ificat de l’oficina de treball de la Generalitat 
que acrediti la situació d’aturat i la quantia de la prestació.  
d. Declaració jurada de no percebre cap altra quantitat ni per rendiment d’immobles o de capital.  

 
2. Una bonificació del 25% en relació a la taxa corresponent, els subjectes passius que ho sol·licitin i 
que reuneixin alguna de les condicions següents:  

a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el salari 
mínim interprofessional i que es trobi en situació de propietari.  
b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim 

interprofessional i que es trobi en situació de propietari.  
La sol·licitud per gaudir d’aquests beneficis fiscals s’haurà de presentar com a màxim l’últim dia 
natural del mes de febrer de cada exercici.  

 
El subjecte passiu haurà d’acreditar:  
a. Certificat de convivència.  



 

 

b. Declaració de l’IRPF presentada pel grup familiar o per cadascun dels seus integrants i/o certificat 
anual de la pensió que percebi en cada exercici i/o certificat de l’oficina de treball de la Generalitat 
que acrediti la situació d’aturat i la quantia de la prestació.  

c. Declaració jurada de no percebre cap altra quantitat ni per rendiment d’immobles o de capital.  
 
Article 11. Reduccions fiscals de caire ambiental sobre la part fixa de la quota domiciliària 

1. Gaudiran d’una reducció sobre la quota general o fixa de la taxa del 16%, aquells contribuents 
domiciliaris que acreditin l’autogestió de les restes  orgàniques a través del compostatge casolà.  
El subjecte passiu haurà de complir els següents condicionants:  

1. Tramitar a l’Ajuntament l’adhesió a la campanya “A la Selva fem compost” i donar-se d’alta a 
efectes de formar part del registre de la Xarxa Comarcal de Compostatge gestionat pel Consell 
Comarcal. 

2. Utilitzar el/s compostador/s facilitat/s pel Consell Comarcal o adquirit/s pel seu compte o 
realitzar compostatge en pila o femer. 
Tots els supòsits seran susceptibles de rebre inspecció per part d’un tècnic comarcal o municipal 

per tal de verificar el correcte funcionament del procés de compostatge, circumstància que serà 
acreditada mitjançant informe tècnic corresponent. Tanmateix, es podrà requerir a l’interessat 
l’acreditació del compliment dels condicionants anteriors. 

Les anteriors reduccions en funció del sistema de compostatge no són acumulables, cada 
habitatge és susceptible de rebre una sola reducció. 
Aquesta reducció tindrà caràcter pregat i s’aplicarà prèvia sol·licitud de l’interessat davant 

l’Ajuntament, abans del 31 de gener de l’exercici en què hagi de tenir efectes.  
L’import anual de la reducció serà prorratejat per mesos naturals en els supòsits de nova 
adquisició o baixa dels compostadors per part de l’interessat.  

2. Gaudiran d’una reducció de la quota general o fixa de la taxa de fins el 15% els subjectes passius 
que acreditin documentalment entrades a la Deixalleria municipal de Breda. Es tindran en compte 
les entrades efectuades durant l’exercici anterior. Les reduccions es donarien en funció del 
següent: 

a. D’una reducció del 7 % de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització de 6 
entrades anuals. 

b. D’una reducció del 15 % de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització igual 

o superior a les 7 entrades anuals. 
Per poder gaudir de la bonificació, s’hauran de complir les següents condicions:  
a) Aportar cada vegada una quantitat mínima d’algun dels següents residus:  

Residu aportat Quantitat 

mínima 

Unitats 

Fusta I ferralla 0,25 Metre cúbic 

Runa generada per particulars 0,50 Metre cúbic 

Vidre pla 5,00 Quilograms 

Voluminosos petits o petits RAEEs 5,00 Unitat 

Voluminosos grans, matalassos o grans RAEEs 1,00 Unitat 

Piles, fluorescents o bombetes o tòners i tintes o CD’s  10,00 Unitat 

Altres residus especials (Dissolvents, pintures, detergents, 

fitosanitaris, àcids, bases etc.) 

10,00 Litres 

Bateries de cotxe 1,00 Unitat 

Olis vegetals o minerals 2,00 Litres 

Pneumàtics 1,00 Unitat 

Roba 1,50 Quilograms 

Nota: Les quantitats màximes ja venen regulades pel Reglament de la deixalleria. 
c) No són objecte de bonificació les aportacions de residus amb servei de recollida municipal a la via 
pública (vidre, paper i cartró, envasos, fracció orgànica i rebuig).  

Aquesta reducció s’aplicarà automàticament a la quota general o fixa de la taxa de residus de 
l’habitatge l’any següent de les entrades efectuades a la deixalleria, prèvia verificació del compliment 
dels condicionants anteriors per part del Consell Comarcal de la Selva.  

 
Article 12. Acreditament i període impositiu 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització del 

servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei 
municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges 
utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.  

2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de 
cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta 



 

 

circumstància. En aquests casos la taxa es prorratejarà segons el previst a l’Ordenança Fisc al 
General de l’ajuntament.  

 

Article 13. Declaració i ingrés 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera vegada la taxa, els 

subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la 

declaració d’alta corresponent i ingressaran simultàniament la quota que els correspongui, segons 
el que estableixen els articles 6 i 7. 

2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que 

figuren a la matrícula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir 
del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi produït la variació.  

3. El cobrament de les quotes de la taxa s’efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï 

l’Ajuntament. 
 
Article 14. Infraccions i sancions 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa Reglament comarcal de gestió 
integral de residus, neteja viària i neteja de platges, així com els articles 178 i següents de la Llei 

General Tributària. 
 
Article 15. Gestió per delegació 

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

2. El Consell Comarcal de la Selva establirà els circuits administratius més adients per aconseguir 
la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 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 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 única. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que 
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 

produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició final  

Aquesta ordenança va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament de Breda en sessió 
celebrada el dia 28 de novembre de 2022 i entrarà en vigor el dia de seva publicació definitiva al 
BOPG, i romandrà en vigor fins que no s'acordi la seva modificació o derogació.” 

 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i als taulers d’anuncis, físic i 
electrònic de la Corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar 

l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició 
pública, l’Ajuntament en Ple adoptarà els acords definitius que procedeixin, resolent les reclamacions 
que haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança o les modificacions a què es 

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

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

 
Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta explicant que la modificació s’ha fet a instàncies dels serveis del 

Consell Comarcal amb la voluntat que la interpretació fos la més clara possible. Explica que l’esperitat 
de la normativa és que aquells que no participen de la recollida porta a porta han de pagar el màxim 
de la quota variable. Conclou explicant que s’ha eliminat el règim transitori que només era pel 2022 i 

s’ha modificat la tarifa de dos tipus d’activitats que surten en el quadre comercial, essent més 
avantatjosa per les carnisseries i per les activitats de botànica (flors). 
 



 

 

 
 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JxCat-Breda, pregunta si l’any vinent el servei tindrà 

disponible algun software per dur a terme el control per part de la ciutadania.  
 
L’Alcalde respon que efectivament així ho té previst l’empresa NORA que gestiona el servei.  

 
La Sra. Cortada pregunta si ja es disposen les dades de la liquidació de la part variable.  
 

L’Alcalde respon que encara no disposen de les dades.   Saben que es treuen uns cent bujols de 
resta, però són pocs.  Ha hi altres variables per això cal esperar a veure els resultats.  Es preveu que 
el 30 de novembre s’acabi el termini per determinar la part variable de la taxa.  

 
El regidor Sr. Toni Marin, portaveu del grup PSC-CP, pregunta si hi ha la possibilitat que els dilluns, 
aprofitant que el camió que recull la resta està compartimentat, pugui també recollir també l’orgànica.  

 
L’Alcalde manifesta que no recorda haver proposat incrementar la recollida d’orgànica.  El que si es 
proposarà pel 2024 serà incloure el vidre en la recollida porta a porta, però caldrà fer números i 

segurament aquests no ens agradaran.  
 
El regidor Sr. Josep Amargant explica que les recollides extres costen 1.800 euros/dia, per tant hem 

de pensar que el cost serà semblant.  
 
El Sr. Marin manifesta que no es tracta d’una recollida extra perquè la recollida de la resta i l’orgànica 

es faria amb el mateix camió.  
 
El Sr. Amargant explica que la recollida de resta requereix d’un conductor i d’un operari en canvi la 
recollida d’orgànica requereix de dos operaris, per tant s’incrementaria el cost.  

 
Votació:  
Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani) i 2 vots en contra (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin 
Acuña) 

 
 
13.0.- Aprovar el Pla de serveis de recollida de residus porta a porta i deixalleria de Breda per a 

l’any 2023 
 
Antecedents 

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

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

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

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

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

 
- Recollida de Fracció Orgànica 
- Recollida de Fracció Resta 

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

 

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



 

 

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

 
El Consell Comarcal de la Selva ha presentat el Pla de gestió del servei de recollida de residus porta 
a porta i deixalleria de Breda per a l’any 2023.  

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

SERVEIS de recollida 2023 

.- Recollida fracció resta 42.687,96 

.- Recollida form  120.645,48 

.- Recollida paper  42.124,83 

.- Recollida paper i cartró comercial 12.461,99 

.- Recollida envasos 78.520,64 

.- Recollida vidre 10.904,88 

.- Deixalleria 69.145,78 

.- Mitjans auxiliars 44.390,90 

.- Campanyes 4.208,82 

TOTAL 425.091,28 

 

SERVEIS de tractament  2023 

.- Tractament fracció resta 24.165,48 

.- Tractament fracció form  44.587,88 

.- Tractament fracció voluminosos deixalleria  6.159,48 

.- Tractament fracció vegetal deixalleria 1.490,66 

TOTAL 76.403,50 

 
El secretari-interventor ha emès informe de fiscalització prèvia amb observacions.  
 

Es fa constar que el Ple de la corporació és l’òrgan competent per autoritzar i disposar de la despesa 
de quantia superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.  
 

Legislació aplicable 
 
Articles 153, 167.1.b) i 175 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

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

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

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

 
Primer.- Aprovar la proposta del Pla de gestió del servei de recollida selectiva de residus porta a 
porta i deixalleria municipal de Breda per a l’any 2023.  

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa anticipada d’un total de 501.494,78 euros a càrrec del 
pressupost de l’any 2023, que s’aplicaran a les següents aplicacions:  

 

Aplicació pressupostària  Import  

1621-22700 425.091,28 

1623 22700 76.403,50 

 
El reconeixement de la despesa es condiciona a l’efectiva consignació i consolidació dels crèdits a 

càrrec del pressupost 2023.  
 



 

 

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

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

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

Intervencions: 
L’Alcalde presenta la proposta explicant que malgrat l’Ajuntament té un retorn del cànon de residus 
perquè s’està fent una bona gestió de més del 80% de reciclatge, cal dir que les taxes d’escombraries 

de Breda no cobreixen el cost del servei, i malgrat que les taxes haurien de ser autosuficients, en el 
cas de Breda no ho són i mai ho han estat.  Els increments de la taxa, si en un futur s’han de fer, 
s’han de fer amb mesura i amb tacte perquè són importants.  

 
Votació:  
Aprovat per majoria absoluta amb 8 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani), 1 vot en contra (Juan Antonio Marin Acuña) i 1 abstenció 
(Judit Cortada Esteve) 

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

participatius 
 
Antecedents 
 

El Ple de la corporació, en sessió de data 30 de novembre de 2020, va aprovar el Pla d ’Igualtat Intern 
de l’Ajuntament de Breda. 
 

El març de 2022 es va constituir la Comissió Tècnics del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de 
Breda, que té com a funció bàsica la implantació del Pla.  
 

Una de les tasques a realitzar és la revisió de textos vigents i adequar-los al llenguatge inclusiu.  
 
Per tal d’adequar les actuals Bases reguladores del procés de Pressupostos participatius al 

llenguatge inclusiu es proposa la revisió íntegre del text.  
 
Legislació aplicable 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques  
Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de 

participació ciutadana. 
Articles 58, 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activats i Serveis dels ens locals. 

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

 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores del procés de pressupostos 
participatius en la totalitat del seu redactat proposant el següent:  

 
BASES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

PREÀMBUL  
 
L’Ajuntament de Breda, com a expressió de govern democràtic, té l’aspiració de promoure la 

participació de la ciutadania en la vida quotidiana col·lectiva per aconseguir una major identificació 
amb el municipi i amb la democràcia. 
 



 

 

El pressupost participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els 
ciutadans i les ciutadanes poden decidir sobre el destí de part dels recursos municipals, establint un 
canal efectiu de democràcia participativa. 

 
Les bases reguladores del procés de Pressupostos participatius és el document que estableix les 
regles d’aquest procediment en totes les seves tasques i accions. Aquest és un procés dinàmic, atès 

que s’avaluarà i revisarà periòdicament per tal d’assegurar la seva evolució positiva. El procés 
comptarà amb el suport i la supervisió dels tècnics de l’Ajuntament.  
 

CAPÍTOL PRIMER. ASPECTES GENERALS 
 
Article 1. Dotació financera 

Anualment, s’aprovarà una convocatòria que establirà l’import destinat al procés de pressupostos 
participatius, amb indicació de l’aplicació pressupostària concreta que s’hi inclou.  
 

La partida es troba consignada dins del capítol 6 del pressupost de despeses Inversions Reals, 
concretament a l’aplicació 924 – 61906 Pressupostos participatius. 
 

Article 2.- Sobre els objectius 
Els objectius que es pretenen assolir mitjançant aquest procés són els següents:  
 

a. Promoure la participació de la ciutadania bredenca en la vida quotidiana col·lectiva.  
b. Aconseguir una major identificació amb la vila i augmentar la implicació en la gestió municipal.  
c. Conèixer les necessitats del veïnatge. 

d. Promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia: empoderament, inclusió, 
igualtat, horitzontalitat, transparència. 

e. Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.  
 

CAPÍTOL SEGON. METODOLOGIA GENERAL DEL PROCÈS PARTICIPATIU 
 
Article 3.- Sobre la metodologia del procés 

El procés de pressupostos participatius és un procés obert a tota la ciutadania. Qualsevol persona 
empadronada a Breda i major de 16 anys o en vies de fer-los en el present any podrà fer efectiva la 
seva participació activa. 

 
Article 4.- Presentació de propostes 
Les persones residents al municipi, així com aquelles que hi treballin, hi estudiïn o hi tinguin qualsevol 

vinculació, suficientment rellevant que sigui directa i fàcilment apreciable per l'avaluador,  que vulguin 
participar de manera activa al procés podran fer arribar les seves propostes mitjançant el model 
normalitzat disponible al web de l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat). 

 
Les propostes es presentaran en qualsevol de les formes previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
Poden presentar propostes les persones físiques i les persones jurídiques, ja siguin entitats, 
empreses, associacions, grups polítics o qualsevol altra forma jurídica acceptada per la legislació 

vigent. Les persones jurídiques hauran de presentar la proposta a través d’un representant, que 
forçosament haurà de complir els requisits establerts a l’article 3.1. del present document.  
No existeix límit en el nombre de propostes que pot presentar cada persona.  

 
Article 5.- Estudi de les propostes 
Un cop tancada la fase de presentació de propostes, la totalitat de les propostes seran revisades pels 

serveis tècnics municipals per procedir a descartar aquelles propostes que, per criteris tècnics, no 
s’adeqüin a la legalitat o que siguin inviables econòmicament.  
 

Els criteris d’obligat compliment seran els següents: 
- Criteri de naturalesa d'inversió: Les propostes presentades han de ser considerades 

inversions. S’entén com a inversió aquelles despeses destinades a la creació o adquisició de 

béns materials de naturalesa inventariable i que no comportin ni despesa corrent anual ni 
plurianual, més enllà de les mínimes necessàries per a la seva conservació i manteniment.  

- Criteri de legalitat: Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives 

vigents del municipi, i no entrar en contradiccions amb normatives de rang superior. 
- Criteri de competències municipals: Les accions a dur a terme d’acord a les propostes seran, 

necessàriament, competència municipal.  



 

 

- Criteri econòmic: Cada convocatòria establirà el topall econòmic.  
- Criteri de viabilitat tècnica: Els serveis tècnics de l’Ajuntament valoraran la viabilitat dels 

projectes presentats en concepte de competències, capacitats i legalitat.  

- Criteri d'implementació: Totes les propostes s'hauran de poder implementar amb un termini 
màxim d'un any natural. 

- Criteri de sostenibilitat: es farà referència a la sostenibilitat financera del projecte.  

- Criteri d’inclusivitat: Les propostes presentades hauran de ser inclusives, obertes i dirigides al 
conjunt de la població. 

 

Els serveis tècnics poden requerir, si així ho creuen convenient, informació addicional a la persona 
que hagi presentat la proposta. Es donarà un marge de temps breu però suficient per complementar 
la informació aportada inicialment, sempre i quan sigui a instàncies dels serveis tècnics.  

 
Un cop revisades pels serveis tècnics municipals, les propostes seran sotmeses a criteri d’una 
comissió política, amb representació de tots els grups municipals presents al plenari. L’objectiu 

d’aquesta comissió és determinar possibles propostes que ja s’hagin dut a terme, que estiguin en vies 
de dur-se a terme, que estiguin contemplades per realitzar-se dins del pressupost municipal vigent o 
que vinguin subvencionades per altres organismes.  

 
Totes les propostes que superin el filtratge tècnic i polític es sotmet ran a exposició pública el dia de 
presentació de propostes i seran incloses com a opcions en les votacions.  

 
Article 6.- Sessió pública de presentació de les propostes  
L’Ajuntament de Breda convocarà la població local a una sessió participativa on les persones que 

hagin presentat una o més propostes podran exposar-les davant el públic i resoldre tots els dubtes 
que puguin sorgir. Podran utilitzar l'ajuda d'un projector. 
 
Article 7.- Canvis en el pressupost presentat 

Si després de la sessió de participació les persones que hagin presentat una o més propostes volen 
fer algun canvi en el pressupost entregat tindran un màxim de 7 dies naturals per fer-ho. 
 

Article 8.- Votació de les propostes  
Durant el temps que determini la convocatòria qualsevol persona empadronada a Breda i major de 16 
anys o en vies de fer-los en el present any podrà fer efectiva la seva participació activa, exercint el 

seu dret a vot a través: 
 

a. De les paperetes i urnes especialment col·locades a l’OAC (de dilluns a divendres) i Els Forns 

(cap de setmana) dins dels horaris ordinaris dels respectius equipaments municipals, emetent 
vot presencial. 

b. De l’aplicació eAgora, emetent vot electrònic. 

 
Únicament es pot emetre un vot per persona, caldrà escollir si es vol fer presencial o electrònic.  
 

Durant el període de votacions restarà a exposició pública un suport físic on es recolliran la totalitat de 
les propostes realitzades i que es sotmeten a votació, així com tots els detalls de les propostes que 
estiguin disponibles. L’exposició pública s’allargarà durant tot el procés de votacions. 

 
Cada papereta de vot reflectirà totes les propostes que hagin superat el procés de filtratge.  
 

Cada persona que decideixi exercir el seu dret a vot podrà triar tres de les propostes recollides. En el 
supòsit que el nombre total de propostes no fos superior a tres, només es podrà escollir una de les r 
propostes. 

 
Cada proposta anirà acompanyada del seu cost econòmic aproximat.  
 

Article 9. Recompte i valoració 
Un cop finalitzat el període de votacions, i en el termini màxim de 10 dies hàbils, es realitzarà el 
recompte en un acte públic i es proclamarà el resultat publicant la llista de projectes escollits, 

ordenada de major a menor nombre de vots. En cas que sigui necessari un desempat entre projectes 
es farà per sorteig. Aquells projectes que no hagin obtingut cap vot quedaran exclosos 
automàticament. 

 
Es considerarà: 

• Vot en blanc: quan no hi hagi propostes marcades en la butlleta.  



 

 

• Vot nul: quan la butlleta o vot no compleixi els requisits que s’han establert a la convocatòria o 
presenti qualsevol altra anomalia. 

• Vot vàlid: quan la butlleta o vot estigui degudament emplenada. 

 
En la llista de propostes escollides, hi figurarà el cost econòmic de cada actuació. Aquesta llista 
marcarà l’ordre de licitació dels projectes fins que s'esgoti la quantitat econòmica global fixada en la 

convocatòria del procés participatiu. 
 
En el cas que la proposta més votada esgoti la partida pressupostària serà l’única que s’executarà.  

 
En el cas que la proposta més votada no esgoti la partida pressupostària es desenvoluparan aquesta 
i la següent, en ordre de puntuació, que sigui executable amb la partida restant, fins a esgotar-la i 

sense sobrepassar-la en cap supòsit. 
 
Disposició final  

Aquestes bases entraran en vigor una vegada publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i s’hagi completat els tràmits i terminis previstos a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i continuaran en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o 

derogació. 
 
Qualsevol eventualitat no recollida de manera explícita ni implícita en les presents bases i que no 

puguin ser resoltes mitjançant l’aplicació de normativa de rang superior seran objecte de resolució 
expressa per part de l’Ajuntament de Breda. 
 

Totes aquelles possibles eventualitats recollides en l’anterior paràgraf hauran de ser reglades en 
posteriors bases per tal de garantir la seguretat jurídica del procés.  
 

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència de les persones interessades les presents Bases 
reguladores, durant 30 dies hàbils, a comptar des del següent al de la present publicació, per tal que 
puguin presentar reclamacions. Es realitzarà un anunci al BOPG, al DOGC, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 

 
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, quedaran definitivament 
aprovades sense necessitat d’ulterior acord. Una vegada aprovades amb caràcter definitiu es 

publicaran íntegrament al BOP i s’anunciaran al DOGC, i es trametran a l’Administració de l’Estat i de 
la Generalitat una còpia íntegra i fefaent d’aquesta.  
 

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

Intervencions: 
El regidor Sr. Ferran Palau presenta la proposta.  
 

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

Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani, Juan Antonio Marin Acuña) i 1 abstenció (Judit Cortada 
Esteve) 
 

15.0.- Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions 2023-2026 pel municipi de Breda 
 
Antecedents 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el seu article 8, estableix que les 
administracions que proposin l'establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en 

un pla estratègic de subvencions de caràcter plurianual, els objectius i els efectes que es pretenen 
amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves 
fonts de finançament, que s'han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat 

pressupostària. 
 
Una de les finalitats del Pla estratègic és assolir un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la 

gestió de la despesa pública subvencional. 
 



 

 

El procediment d’atorgament de les subvencions ha complir amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, i alhora han de ser eficaços en el 
compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant i l’assignació i la utilització dels recursos 

públics s’ha de fer de forma eficient.  
 
L’Ajuntament de Breda ha tingut vigent un Pla Estratègic de subvencions pe l període 2020-2022, que 

enguany ha arribat a la seva fi, i per tant resulta necessari formular un nou Pla pel pròxim quadrienni 
2023-2026. 
 

Els serveis municipals han formulat una proposta de Pla Estratègic de Subvencions 2023-2026 pel 
municipi de Breda, amb l’articulat que figura en l’Annex. 
 

Legislació aplicable 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text  refós de la Llei reguladora de els 
hisendes locals. 

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

 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions 2023-2026 pel municipi de Breda, amb 
el redactat següent: 

 
“Pla estratègic de subvencions 
Breda 2023-2026 
 

Objectius generals 

 
El principal objectiu és acomplir el mandat legal recollit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que en 

el seu article 8.1 obliga als Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions, a aprovar el seu 
corresponent Pla Estratègic. 
 

També es pretén incidir de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la 
gestió de la despesa pública subvencional. 
 

Així com optimitzar l’accés dels ciutadans al fet subvencional amb garanties de transparència, 
uniformitat de criteri municipal i de lliure concurrència. 
 

I finalment, racionalitzar la gestió municipal subvencional dotant-la de transversalitat en la planificació, 
sistematització en els procediments i eines tècniques avançades per l’avaluació.  
 

A partir de l’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Subvencions s’ha anat perfilant el naixement d’un 
context on va desapareixent la percepció de l’Ajuntament com a planificador de l’oci col·lectiu o com a 
expenedor de les polítiques de benestar i hem entrat en el que es comença a anomenar el municipi 

relacional. 
 
Aquest municipi relacional situa el món associatiu en una nova dimensió, on les entitats conjuntament 

amb altres actors polítics i econòmics, poden trobar un nou espai de participació on es facilita la seva 
incorporació en les tasques de gestió i prestació de serveis locals.   
 

Preàmbul 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ha vingut a fer un pas més en el 

procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei 
és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’hi articulen, afecta de 
forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública 

subvencional. 
 
En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les distorsions i 

interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les 
actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.  
 



 

 

Per millorar l’eficàcia, en la legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de 
Subvencions, de caràcter plurianual i amb caràcter previ al naixement de les subvencions, amb les 
revisions anuals necessàries. 

 
Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions, l’articulat del qual figura tot 
seguit. 

 
Capítol I Disposicions generals 

 

Article 1 
Aquest Pla serà vigent durant quatre anys (01/01/2023 – 31/12/2026) a partir de la seva aprovació 
com a primer document de planificació estratègica de les polítiques de subvenció de l’Ajuntament de 

Breda. Per aquest motiu, l’Ajuntament assumeix el compromís de revisar-lo en aquella data, sens 
perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es pugui formular.  
 

Article 2 
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les 
consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les 

Ordenances que continguin les bases reguladores de la seva concessió.  
 
Article 3 

L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores 
de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.  

 
Les afectacions financeres que es comprometen a aquest pla es corresponen amb les previsions 
pressupostàries del Capítol IV del pressupost de despeses municipal i a aquelles altres que, 
eventualment, puguin comprometre les convocatòries pertinents.  

 
Article 4 
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels 

potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas que el Pla no 
es porti a la pràctica en el seus propis termes. 
 

Article 5 
Són principis generals d’aquest Pla els següents:  
 

- Publicitat i lliure concurrència mitjançant convocatòria prèvia en la que es garantitzi 
l’objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la que, de conformitat amb el 
que estableix la normativa aplicable, haurà de comptar amb la deguda consignació 

pressupostària prèvia. 
 

- Concessió d’acord amb criteris objectius prèviament establerts en la convocatòria per tal de 

garantir-ne el coneixement previ dels possibles beneficiaris.  
 

- Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en l’assignació de recursos 

públics, havent de justificar quantitativament i qualitativa. 
 

- Control i anàlisi de l’adequació de les finalitats de les entitats sol·licitants als principis 

d’igualtat i no discriminació en l’exercici de les activitats subvencionades.  
 

- I de forma específica, verificar constantment la pertinença del Pla Estratègic a:  

 
o Justificació del Pla en termes socials 
o Necessitats de la ciutadania a la que atén 

o Capacitat financera 
o Explicació de les competències municipals en la matèria 
o Estudi de la no aplicació d’aquesta línia subvencional 

 
Article 6 
L’òrgan que té atribuïda la funció de desenvolupament de la gestió econòmica i per tant l’execució del 

Pla Estratègic de Subvencions, competent per a la concessió d’ajudes i subvencions serà la Junta de 
Govern Local. 
 



 

 

Per tant: 
- Els programes subvencionats quedaran condicionats a l’exis tència de dotació pressupostària 

adequada i suficient. 

 
- Amb caràcter previ a l’atorgament de subvencions o concessions directes, haurà d’efectuar-se 

l’aprovació de la despesa en els termes previstos en les normes pressupostàries de 

l’Ajuntament de Breda. 
 

- I finalment, i de forma prèvia a la concessió de les subvencions, hauran d’aprovar-se les 

normes o bases reguladores de la concessió. 
 
Capítol II Contingut del Pla 

 
Article 7 
D’acord amb el que preveu el Reglament regulador, la concessió de les subvencions  i ajudes 

previstes en aquest Pla per a l’exercici 2023 conté, en cadascun dels seus Annexos:  
 

- Els objectius que es pretenen assolir 

- La modalitat de concessió aplicable 
- Els destinataris als que van dirigides 
- L’import econòmic 

- L’aplicació pressupostària 
 
Article 8 

Aquest Pla s’estructura en un Annex, de conformitat amb l’activitat subvencional prevista en el 
pressupost municipal per a l’exercici 2023 
 

- A l’Annex es llista i desglossa l’activitat subvencional ordenada per àrees concedents.  

 
Article 9 
En l’Annex s’ordena les subvencions previstes pressupostàriament tenint en compte els següents 

criteris: 
 

- Ens concedent: Sota aquest criteri s’especifica l’Àrea gestora de la subvenció 

- Objecte: Sota aquest criteri s’especifica la finalitat per a la que es destina la subvenció, la que 
serà posteriorment objecte d’avaluació. 

- Modalitat de gestió: Criteri que distingeix la previsió relativa al procediment a aplicar per a la 

concessió, de conformitat amb els principis generals i requisits establerts al Títol II 
Procediment i gestió de les subvencions del Reglament general de subvencions.  

- Import: Referit a la consignació prevista per a cada subvenció. 

 
Capítol III Beneficiaris i matèries en què s’establiran subvencions 

 

Article 10 
L’Ajuntament concedirà subvencions a favor d’entitats privades amb la finalitat de fomentar la 
realització d’activitats d’utilitat pública o interès social.  

 
 
Article 11 

L’Ajuntament establirà anualment subvencions a les àrees de la seva competència, tal i com es 
detalla en els annexos. 
 

Capítol IV Avaluació de l’eficàcia dels programes subvencionats. Anàlisi de resultats 

 
Article 12 

Per a una millor anàlisi de l’eficàcia de cada subvenció, les àrees concedents sol·licitaran dels 
beneficiaris un informe motivat sobre el número d’accions desenvolupades, número de ciutadans als 
que beneficia la subvenció i justificació dels objectius aconseguits, el que es veurà recollit en un 

compte justificatiu. 
 
Article 13 

En concret, per a l’avaluació, s’haurà de detallar el següent:  
 

a. Per part de l’entitat 



 

 

o Objecte 
o Entitat beneficiària, i en el seu cas, col·laboradora 
o Import subvencionat 

o Accions concretes desenvolupades amb l’import de la subvenció 
o Número de ciutadans beneficiats per la subvenció 

 

b. Per part de l’àrea concedent 
o Valoració de l’adequació de la justificació als objectius marcats en la sol·licitud i pels 

que es va concedir 

o Valoració de la continuïtat de la línia de subvenció 
 
Capítol V Control financer dels programes subvencionats 

 
Article 14 
El control financer dels programes subvencionats recau en la Intervenció general municipal que, junt 

amb el regidor d’Hisenda, analitzaran les dates reals de pagament dels imports subvencionats en 
relació a les dates previstes en cada expedient, així com els mitjans de pagament utilitzats i la 
correcta justificació dels extrems requerits a cada beneficiari per a l’obtenció de la subvenció.  

 
La Intervenció General podrà elaborar els models de justificació de subvencions que faciliten les 
fiscalitzacions de les mateixes. 

 
Capítol VI Informació a remetre als Òrgans de govern  

 

Article 15 
Anualment es posarà a disposició de la Junta de Govern Local i de l’Àrea d’Hisenda un resum 
objectiu dels resultats de l’acció subvencionada municipal.  
 

Article 16 
El Regidor d’Hisenda efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant  el seu període de 
vigència. 

  
Article 17 
Finalitzada la vigència del Pla, abans de l’elaboració del següent, el Regidor d’Hisenda ha de 

presentar davant el Ple una actualització dels plans en una Memòria en què es contempli, almenys, el 
grau de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució dels 
objectius i els efectes pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del 

següent Pla Estratègic de Subvencions. 
 
ANNEX I 

 

Objectes específics subvencionables segons les àrees  

 

1. Cultura 
L’activitat cultural relacionada amb les arts escèniques i plàstiques, les ciències, les lletres i la música. 
Igualment, seran objecte de subvenció, les activitats d’animació socioculturals, especialment les d’oci 

i de lleure destinades al foment de la creativitat i la participació veïnal.  
 
2. Festes 

L’activitat relacionada amb les festes municipals i les que complementen les activitats municipals en 
aquesta matèria. 
 

3. Turisme 
Les activitats destinades al foment del turisme del municipi de Breda, així com el coneixement i 
foment d’aquest fora del territori municipal.  

 
4. Esport 

Les despeses derivades de l’organització d’actes i activitats esportives o relacionades amb la 

promoció de l’esport. 
 

5. Educació 

Les activitats dirigides a la formació dels alumnes, sosteniment i funcionament de les AFA i demés 
activitats dirigides al sector educatiu. També s’inclouran les destinades a la formació en l’àmbit 
musical, com bandes de música, etc.  



 

 

 
6. Joventut 

Les activitats d’animació sociocultural programades destinades als joves, concursos, exposicions, 

activitats relacionades amb la cultura i la creació juvenil, programes d’informació i assessorament, 
activitats formatives i educatives, revistes i publicacions i, en general, totes aquelles activitats 
relacionades amb el foment de la participació i l’associacionisme juvenil.  

 
7. Salut 

Les activitats encaminades a la prevenció, protecció i promoció de la salut, dirigides a la població en 

general i col·lectius en particular. També aquells projectes o programes que contemplen objectius 
educatius i preventius que fomentin la salut dels diferents grups de població. Així com les despeses 
derivades d’activitats formatives i informatives, organització d’actes públics com jornades, seminaris, 

etc., que facilitin el coneixement, inserció i rehabilitació de malalts.  
 
8. Medi ambient 

Les activitats encaminades a la protecció del medi ambient urbà i natural i a la seva promoció. També 
les activitats formatives, d’informació i de participació dels veïns.  

 

9. Cooperació 
Les activitats encaminades a la consecució de projectes de cooperació local, nacional o internacional, 
així com campanyes de sensibilització dirigides a la població.  

 
10.  Participació veïnal 

Les activitats dirigides a la promoció, funcionament i actuació dels veïns.  

 
11.  Serveis socials 

Les activitats orientades a la prevenció, Intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o 
promoció del benestar social de la família, la infància, l’adolescència, la dona, els immigrants, les 

persones majors i els discapacitats i altres col·lectius en situació de risc o necessitat, així com les 
destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l’atenció de situacions de 
greus mancances o d’emergència social  

 
12.  Altres 

Qualsevol activitat que sigui complementària de l’activitat municipal i susceptible d’ésser 

subvencionada per dirigir-se a un col·lectiu de població determinat. 
 
ANNEX II  

 
1. Àrea d’Entitats 
 

Objectius genèrics de l’Àrea 

Finançament de les activitats realitzades per entitats, associacions i col·lectius amb l’objectiu de 

fomentar, promoure i difondre valors d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits 
saludables, coneixement del municipi i associacionisme. 

 

Línia de subvenció de concurrència competitiva destinada a les activitats i gestió de les 
entitats, associacions i col·lectius del municipi  

Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Persones jurídiques de l’àmbit associatiu municipal, legalment constituïdes, que compleixin els 

requisits següents: 
- Persones jurídiques que tinguin la seu social a Breda 
- Persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat sense ànim de lucre 

Objectius i efectes que es persegueixen 

La promoció i difusió d’activitats desenvolupades per entitats i associacions de Breda. 

Termini necessari per a la seva consecució 

Tot l’any / L’exercici 

Costos previsibles 

22.500,00€ 

Fons de finançament 

Fons propis 

Pla d’acció 

Bases específiques reguladores, aprovades pel Ple de 29 de gener de 2018 

Gener 2023: Aprovació de la convocatòria 



 

 

Abril – maig 2023: Presentació de sol·licituds 

Juny 2023: Avaluació de les sol·licituds 
Juliol 2023: Resolució de la convocatòria 
Novembre 2023: Justificació de les subvencions concedides 

Desembre 2023: Revisió de les justificacions i pagament dels imports subvencionats 

Procediment de concessió 

Concurrència competitiva 
 
L’import de la subvenció concedida no podrà superar el 80% del pressupost presentat, amb un 

import màxim de 3.000,00€ per sol·licitud. 

Règim de seguiment i avaluació contínua 

Indicadors 
- Nombre de sol·licituds 
- Total del pressupost destinat a la línia sobre el pressupost total 

- Nombre de sol·licituds justificades sobre el nombre total de sol·licituds 
- Total justificat sobre el total de la partida 

 
L’àrea d’entitats engloba la totalitat d’entitats, associacions i col·lectius del municipi siguin del tipus 

que siguin. Per aquesta singularitat ens trobem amb molts projectes que incideixen directament en la 
promoció i difusió de les activitats desenvolupades per entitats i associacions del municipi, però que 
per la seva naturalesa i/o especificitat no encaixen en la convocatòria ordinària de subvenció.  

 
No obstant això sí que responen al foment, la promoció i difusió dels valors d’integració, solidaritat i 
diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi i associacionisme.  

 
És per aquest motiu que en el pressupost consten nominativament les subvencions següents: 
 

Subvencions excloses de concurrència competitiva o nominatives  

Memòria explicativa 

Subvencions relacionades amb la defensa de la població i el territori  
 

A l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil  1.000,00€ 

A l’Associació de Defensa Forestal de Riells del Montseny 2.000,00€ 
 
 

Costos previsibles 

3.000,00€ 

Fons de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions excloses de concurrència competitiva o nominatives  

Memòria explicativa 

Subvencions relacionades amb l’educació 

 
A l’Escola de Música Güell (50% de les quotes de l’alumnat de Breda) 4.000,00€ 

A l’Institut Escola Montseny (Renovació de l’equipament informàtic del centre) 4.000,00€ 

A l’Institut Vescomtat de Cabrera (Mostra treballs de recerca) 200,00€ 

A l’AFA de l’Institut Escola Montseny de Breda (Reciclatge de llibres i 
actuacions de suport al centre educatiu) 

1.000,00€ 

 
 

Costos previsibles 

9.200,00€ 

Fons de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions excloses de concurrència competitiva o nominat ives 

Memòria explicativa 

Subvencions relacionades amb el benestar social 
 

A Càritas Diocesana de Girona 8.000,00€ 

A la Creu Roja d’Arbúcies 500,00€ 

A la Parròquia de Breda 900,00€ 



 

 

 

 

Costos previsibles 

9.400,00€ 

Fons de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions excloses de concurrència competitiva o nominatives 

Memòria explicativa 

Subvencions relacionades amb el patrimoni cultural 
 
A la Colla Sardanista de Breda (Aplec de la Sardana de Breda) 3.000,00€ 

A les Dones de Breda (Pessebre vivent) 1.200,00€ 

 
 

Costos previsibles 

4.200,00€ 

Fons de finançament 

Fons propis 

 
 

Subvencions excloses de concurrència competitiva o nominatives  

Memòria explicativa 

Subvencions relacionades amb la promoció econòmica i el comerç local  

 
A la Unió de Botiguers i Com rciants de Breda 3.000,00€ 

 
 

Costos previsibles 

3.000,00€ 

Fons de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions excloses de concurrència competitiva o nominatives  

Memòria explicativa 

Subvencions relacionades amb la salut 

 
A la Fundació Oncolliga de Girona 300,00€ 

 

 

Costos previsibles 

300,00€ 

Fons de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions excloses de concurrència competitiva o nominatives  

Memòria explicativa 

Subvencions relacionades amb l’esport 
 
A la Unió Esportiva Breda (Torneig futbol-7) 1.800,00€ 

 
 

Costos previsibles 

1.800,00€ 

Fons de finançament 

Fons propis 

 
2. Àrea de Festes 

 

Objectius genèrics de l’Àrea 

Finançament de les comparses i grup de persones que participen a la Rua de Carnaval  

 



 

 

Línia de subvenció de concurrència competitiva destinada a les comparses i grup de 

persones que participen a la Rua de Carnaval 

Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Persones físiques que participin a la rua de Carnaval de Breda 

Objectius i efectes que es persegueixen 

La promoció i participació en la rua de Carnaval 

Termini necessari per a la seva consecució 

Tot l’any / L’exercici 

Costos previsibles 

2.000,00€ 

Fons de finançament 

Fons propis 

Pla d’acció 

Gener 2023: Aprovació de les bases específiques i la convocatòria 
Gener - febrer 2023: Presentació de sol·licituds 
Febrer 2023: Avaluació de les sol·licituds i resolució de la convocatòria 

Març 2023: Justificació de les subvencions concedides 
Abril 2023: Revisió de les justificacions i pagament dels imports subvencionats  

Procediment de concessió 

Concurrència competitiva, per ordre de sol·licitud fins a esgotar el 50% de la partida pressupostària.  
 

Subvenció per carrossa: 100,00€ 
Subvenció per comparsa: De 5 a 9 persones 25,00€ i de 10 o és persones 50,00€ 

Règim de seguiment i avaluació contínua 

Indicadors 
- Nombre de sol·licituds 
- Total del pressupost destinat a la línia sobre el pressupost total 

- Nombre de sol·licituds justificades sobre el nombre total de sol·licituds  
- Total justificat sobre el total de la partida 

 
ANNEX III 

 
Documentació formal segons el procediment de subvenció 
 

1. CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
 
1.1 SOL·LICITUD 

 

 

SOL·LICITUD 
de subvencions a entitats, associacions i col·lectius  

 
1.- Dades d’identificació de l’entitat, associació o col·lectiu 

 
Nom de l’entitat, associació o col·lectiu __________________________________________________  
 

Adreça (Cr./Av./Pl. – CP – Municipi) ____________________________________________________ 
 
NIF __________________________ Número registre d’associacions __________________________  

(Departament Justícia Generalitat de Catalunya) 
 
Número de socis ________ Correu electrònic ____________________________________________ 

 
Telèfon _________________________________ WEB ____________________________________ 
 

 
2.- Dades d’identificació de la persona signant de la sol·licitud 

 

Nom i cognoms_____________________________________________________________________ 
 
NIF _______________________________ Càrrec a l’entitat _________________________________  

 
 



 

 

3.- Dades d’identificació de la persona de contacte per al seguiment de l’expedient 

 
Nom i cognoms ____________________________________________________________________ 

 
Càrrec ________________________________ Telèfon ____________________________________ 
 

Correu electrònic ___________________________________________________________________ 
 
 

4.- Declaració d’altres subvencions 

 
 No s’han sol·licitat altres ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat procedents d’altres 

departaments, administracions o entitats públiques o privades.  
 

 S’han sol·licitat, per a la mateixa finalitat, els ajuts o subvencions que es detallen a 

continuació: 
 
 

 

Institució, entitat o 
empresa 

Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

% sobre el total del cost de 
l’activitat 

    

    

    

TOTAL    

 

 
5.- Objecte de la sol·licitud 

 

Títol de l’activitat 
_______________________________________________________________________ 
 

Descripció de l’activitat i/o projecte per la qual es sol·licita la subvenció: 
 

 
 

 
 
 

 

 
Període o data d’execució 
________________________________________________________________ 

 

Antiguitat de l’entitat (segons l’any d’inscripció en registre públic)   

De nova creació o fins a 8 anys  

De 9 a 17 anys  

De 18 a 26 anys  

De 27 a 35 anys  

Més de 35 anys  

Suport que s’ofereix a l’Ajuntament en la programació i organització de festes populars   

Si participen en 1 activitat  

Si participen en 2 o 3 activitats   

Si participen en 4 o 5 activitats  

Si participen en més de 5 activitats  

Cal detallar les activitats ens les que es participa 
 
 

Número de socis de l’entitat/associació  

Menys de 50  



 

 

De 50 a 100  

De 101 a 150  

De 151 a 200  

Més de 200  

Subvenció sol·licitada en relació amb el pressupost total de l'activitat/activitats  

Fins al 80%  

Del 49% al 60%  

 Del 21% al 40%  

Fins al 20%  

Mitjana del total de participants previstos  

Fins a 25  

De 26 a 50  

De 51 a 100  

De 101 a 150  

Més de 150  

Suport – col·laboració que s’ofereix a altres entitats del municipi  

Si participen en 1 activitat  

Si participen en 2 o 3 activitats   

Si participen en 4 o 5 activitats  

Si participen en més de 5 activitats  

Cal detallar les activitats ens les que es participa 

 
 

Suport en espècies que l’entitat/associació ja rep de l’Ajuntament  

Cessió de local en exclusiva  

Reserva d’espais municipals polivalents   

Infraestructura  

Material  

  

Foment dels valors que afavoreixen la integració, solidaritat i diversitat 

 
 
 

 

Foment de la sostenibilitat del medi ambient 

 
 
 

 

Foment dels hàbits de vida saludables 

 
 
 

 

Promoció turística del municipi a l’exterior 

 
 
 

 

Promoció econòmica del municipi, a nivell intern 

 
 
 

 

 
 
6.- Pressupost / Finançament previst 

 

Previsió d’ingressos Euros (€) 

Finançament propi  



 

 

Finançament privat  

Subvenció que es sol·licita a l’Ajuntament  

TOTAL PREVISIÓ D’INGRESSOS  

  

Previsió de despeses detallada per conceptes Euros (€) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES  

 

7.- Documentació complementària  

 
 Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.  

 Escriptura de constitució o Estatuts.  
 Fotocòpia del CIF de l’entitat peticionària.  
 Certificat per acreditar la representació legal del/de la sol·licitant.  

 En cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al corresponent 
registre oficial.  

 En les subvencions emmarcades al desenvolupament, les ONG hauran d’estar inscrites en 

els registres públics corresponents.  
 
L’esmentada documentació haurà d’anar signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 

degudament autenticada.  
 
Si alguns d’aquests documents no han sofert variacions respecte convocatòries anteriors i ja 

estan en possessió de l’Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou. Qualssevol canvi o 
modificació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament mitjançant escrit presentat per registre 
d’entrada. 

 
8.- Declaració  

 

La persona signant SOL·LICITA una subvenció d’import i per al motiu especificats, assumeix totes les 
responsabilitat que se’n puguin derivar i DECLARA:  
 

- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen 
a la previsió feta fins la data. 

- Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novemb re, general de subvencions, i que es troba al 

corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions. 
- Que en cas de concessió de subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en el 

cos de la resolució o acord de concessió, el Reglament general de subvencions de l’Ajuntament 

de Breda, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual el Reglament de la Llei general de subvencions.  

- Que disposa de llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament 

auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable si és el cas, així com 
tots els estats comptables i registres específics que siguin exigits per a la resolució o acord de 



 

 

concessió, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control 
(art. 14.1.f) de la llei 38/2003 general de subvencions. 

- Que comunicarà a l’Ajuntament de Breda l’obtenció de subvencions, ajuts i ingressos o recursos 

que financin les activitats subvencionades. 
- Que farà constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Breda en qualsevol acte, 

publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de 

subvenció. 
- Que l’entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i 

que als efectes d’acreditar el que es declara, autoritza a l’Ajuntament de Breda a sol·licitar a 

l’Agència Estatal d’Administració tributària i a la Tresoreria General de la Segure tat Social les 
dades relatives a l’estat d’acompliment de les seves obligacions .  
 

_____________________,_________de_____________________________de__________________ 
 
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’entitat, associació o col·lectiu 

 
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, us informem que les dades de caràcter personal que faciliteu a través 

d’aquest formulari seran objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és 
responsabilitat de l’Ajuntament de Breda, amb domicili a la plaça de la Vila, 9, de Breda.  
 

La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de la subvenció i 
mantenir la relació i la comunicació administrativa entre el sol·licitant i l’Ajuntament de Breda.  
 

Com a persona interessada poder accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets 
d’oposició, d’accés , de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a l’adreça assenyalada. 
 
Emplenant la present sol·licitud s’entén que doneu el vostre consentiment per tractar les vostres 

dades personals en les condicions esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes 
retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per la llei 
esmentada. 

 
1.2 COMPTE JUSTIFICATIU 
 

 

COMPTE JUSTIFICATIU 
de subvencions a entitats, associacions i col·lectius 

 
 

1.- Dades d’identificació de l’entitat, associació o col·lectiu 

 
Nom de l’entitat, associació o col·lectiu __________________________________________________ 

 
Adreça (Cr./Av./Pl. – CP – Municipi) ____________________________________________________ 
 

NIF ___________________________ Telèfon ___________________________________________ 
 
Correu electrònic ___________________________________________________________________ 

 
 
2.- Dades d’identificació de la persona signant de la declaració 

 
Nom i cognoms ____________________________________________________________________ 
 

NIF ____________________________ Càrrec a l’entitat ____________________________________ 
 
 

3.- Dades d’identificació de l’expedient 

 
Núm. d’expedient ___________________________________________________________________  

 
Concepte subvencionat ________________________________________________ ______________ 
 



 

 

Import concedit ____________________________________________________________________ 
 
 

4.- Certificat 

 
La persona signant certifica: 

 
Primer.- Que s’han realitzat les activitats derivades de l’objecte subvencionat amb el grau de 
compliment, resultat i incidències que es detallen a continuació: 

 
Memòria, grau de compliment i resultat de l’objecte subvencionat  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Segon.- Que la subvenció ha servit per realitzar l’activitat per la qual es va concedir.  
 
Tercer.- Que el cost de l’actuació subvencionada ha estat de ___________________€, que es 

detallen en la relació de despeses que s’adjunta i que no inclou cap import en concepte d’IVA que 
sigui recuperable o deduïble per aquesta entitat. 
 

Quart.- Que no s’ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracte, que 
sumats a l’ajuda de l’Ajuntament sobrepassi el seu cost total, tal i com s’acredita a la certificació de 
finançament que s’acompanya. 

 
Cinquè.- Que l’Entitat ha dut a terme el programa o activitat objecte de la subvenció, amb el següent 
balanç econòmic: 

 
CERTIFICAT DE FINANÇAMENT  
 

Cost de l’actuació € 

 

Detall del finançament Import 

1. Subvenció Ajuntament de Breda € 

2. Fons propis € 

3. Altres aportacions (1) € 

4. € 

5. € 

6. € 

7. € 

8. € 

9. € 

Total finançament (2) € 
(1) Cal detallar-les per cada ens concedent 
(2) El total de finançament ha de coincidir amb el cost total de l’actuació 

 
Sisè.- Que els documents acreditatius de la despesa de l’actuació han estat aprovats per aquesta 

entitat i s’ha procedit a la corresponent comptabilització amb càrrec al seu pressupost de l’exercici 
econòmic de l’any   . 



 

 

 
Setè.- Que aquesta entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

 
Vuitè.- Que als efectes d’acreditar el que es declara, autoritza a l’Ajuntament de Breda a sol·licitar a 
l’Agència Estatal d’Administració tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades 

relatives a l’estat d’acompliment de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social . 
 
Novè.- Que ens comprometem a comunicar a l’Ajuntament de Breda qualsevol modificació que es  

produeixi a les dades que consten al certificat de finançament i que suposin un augment de les 
subvencions rebudes o una disminució de les despeses incloses al cost de l’actuació.  
 

I perquè així consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del Sr./de la Sra. president/a de l’entitat. 
 
______________________, ___________ de/d’ ______________________________ de 

_____________  
 
El/La secretari/ària de l’entitat      Vist-i-plau 

        El/la president/a de l’entitat 
 
 

 
Nom i cognoms de la persona que signa    Nom i cognoms de la persona que 
signa 

 

ANNEX 

Relació de despeses 

 

Núm. 
factura 

Data 
factura 

Proveïdor/a – 
Receptor/a 

CIF/NIF 

Breu 

descripció de 
la despesa 

Cost 

total 
Despesa 

% 
Imputat 

al pro. 
Subv. 
(1) 

Import 

imputat 
(2) 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

     €  € 

TOTALS €  € 

 

 
Entitat _______________________   Signatura 
 

 
El/La secretari/ària, _____________        
   

Nom i cognoms  
 
_____________________, ______________ de/d’ _____________________ de ______________  

ANNEXAR: 
- Relació de despeses, detallada per factures i proveïdors, signada pel secretari/ària de 

l’entitat 
- Original o còpia degudament autenticada de les factures detallades 



 

 

 
 
(1) S’imputarà el 100% quan el total de la despesa es destini a l’objecte de la subvenció  

(2) No s’inclourà cap import d’IVA recuperable o deduïble per l’entitat   
 
2. EXCLOSES DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA O NOMINATIVES 

 
2.1 SOL·LICITUD 
 

 

SOL·LICITUD 
de subvencions excloses de concurrència competitiva 
o nominatives 

 
1.- Dades d’identificació de l’entitat, associació o col·lectiu 

 

Nom de l’entitat, associació o col·lectiu __________________________________________________  
 
Adreça (Cr./Av./Pl. – CP – Municipi) ____________________________________________________ 
 

NIF __________________________ Número registre d’associacions __________________________  
(Departament Justícia Generalitat de Catalunya) 

 

Número de socis ________ Correu electrònic ____________________________________________ 
 
Telèfon _________________________________ WEB ____________________________________ 

 
 
2.- Dades d’identificació de la persona signant de la sol·licitud 

 
Nom i cognoms_____________________________________________________________________ 
 

NIF _______________________________ Càrrec a l’entitat _________________________________  
 
 

3.- Dades d’identificació de la persona de contacte per al seguiment de l’expedient 

 
Nom i cognoms ____________________________________________________________________ 

 
Càrrec ________________________________ Telèfon ____________________________________ 
 

Correu electrònic ___________________________________________________________________ 
 
 

4.- Declaració d’altres subvencions 

 
 No s’han sol·licitat altres ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat procedents d’altres 

departaments, administracions o entitats públiques o privades.  
 

 S’han sol·licitat, per a la mateixa finalitat, els ajuts o subvencions que es detallen a 

continuació: 
 

Institució, entitat o 
empresa 

Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

% sobre el total del cost de 
l’activitat 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    



 

 

 
 
5.- Objecte de la sol·licitud 

 
Títol de l’activitat ___________________________________________________________________  
 

Període o data d’execució ____________________________________________________________  
 
Descripció de l’activitat i/o projecte per la qual es sol·licita la subvenció:  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Acreditació de les raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

6.- Pressupost / Finançament previst 

 

Previsió d’ingressos Euros (€) 

Finançament propi  

Finançament privat  

Subvenció que es sol·licita a l’Ajuntament de Breda  

TOTAL PREVISIÓ D’INGRESSOS  

  

Previsió de despeses detallada per conceptes Euros (€) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES  

7.- Documentació complementària  

 

 Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.  
 Escriptura de constitució o Estatuts.  
 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.  

 Certificat per acreditar la representació legal del/de la sol·licitant.  
 En cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al corresponent 

registre oficial.  

 
L’esmentada documentació haurà d’anar signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada.  

 
Si alguns d’aquests documents no han sofert variacions respecte convocatòries anteriors i ja 
estan en possessió de l’Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou. Qualsevol canvi o 

modificació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament mitjançant escrit presentat per registre 
d’entrada. 
 

 
8.- Declaració  

 

La persona signant SOL·LICITA una subvenció d’import i per al motiu especificats, assumeix totes les 
responsabilitat que se’n puguin derivar i DECLARA:  
 

- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’h i adjunten corresponen 
a la previsió feta fins la data. 

- Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba al 
corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions. 

- Que en cas de concessió de subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en el 

cos de la resolució o acord de concessió, el Reglament general de subvencions de l’Ajuntament 
de Breda, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual el Reglament de la Llei general de subvencions.  

- Que disposa de llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament 
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable si és el cas, així com 
tots els estats comptables i registres específics que siguin exigits per a la resolució o acord de 

concessió, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les  facultats de comprovació i control 
(art. 14.1.f) de la llei 38/2003 general de subvencions. 

- Que comunicarà a l’Ajuntament de Breda l’obtenció de subvencions, ajuts i ingressos o recursos 

que financin les activitats subvencionades. 
- Que farà constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Breda en qualsevol acte, 

publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de 

subvenció. 
- Que l’entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i 

que als efectes d’acreditar el que es declara, autoritza a l’Ajuntament de Breda a sol·licitar a 

l’Agència Estatal d’Administració tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les 
dades relatives a l’estat d’acompliment de les seves obligacions.  

  

 
_____________________,____________de_____________________________de__________ 
 

Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’entitat, associació o col·lectiu 
 
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals , us informem que les dades de caràcter personal que faciliteu a través 
d’aquest formulari seran objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és 
responsabilitat de l’Ajuntament de Breda, amb domicili a la plaça de la Vila, 9, de Breda. 

 
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de la subvenció i 
mantenir la relació i la comunicació administrativa entre el sol·licitant i l’Ajuntament de Breda. 

 
Com a persona interessada poder accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets 
d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a l’adreça assenyalada.  

 



 

 

Emplenant la present sol·licitud s’entén que doneu el vostre consentiment per tractar les vostres 
dades personals en les condicions esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes 
retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per la llei 

esmentada. 
 
 

2.2 COMPTE JUSTIFICATIU 
 

 

COMPTE JUSTIFICATIU 
de subvencions excloses de concurrència competitiva o 
nominatives 

 

1. Dades d’identificació 

Nom de l’associació:   

NIF:   

Núm. de registre d’associacions al Dept. de Justícia:   

Adreça social:   

Telèfon fix:  

Telèfon mòbil (Obligatori):  

Correu electrònic (Obligatori):  

 
 

2. Dades d’identificació de la persona signant de la declaració 

Nom i cognoms:  

NIF:  

Càrrec que ocupa:  

 
 

3. Declaració 

 
La persona signant DECLARA: 

 
Primer.- Que s’han realitzat/executat les activitats derivades de l’objecte subvencionat.  
 

Segon.- Que la subvenció ha servit per realitzar l’activitat per la qual es va concedir.  
 
Tercer.- Que en el supòsit que la despesa justificada sigui inferior a l’import inicialment pressupostat, 

renunciem a la part proporcional de la subvenció atorgada no justificada.  
 
Quart.- Que l’Associació ha dut a terme els programes o activitats objecte de la subvenció amb el 

següent balanç econòmic: 
 

Detall de finançament Import (€) 

Subvenció de l’Ajuntament de Breda  

Fons propis  

Altres aportacions (detall )  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total finançament  

 
 
Cinquè.- Que els documents acreditatius de la despesa de l’actuació han estat aprovats per 

l’Associació i són els següents: 



 

 

 
Relació de despeses detallada i signada pel secretari de l’Associació 
 

Núm. 

factura 

Data 

factura 

Tercer NIF/CIF Descripció Import 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
El/La secretari/ària de l’Associació 
 

_______________________________ 
Nom i cognoms  
 

________________________________________ 
DNI  
 

___________________________________ 
CIF Entitat  
El/La representant de l’Associació 

 
 
______________________________ 

Nom i cognoms 
 
 

 
Breda, _____ de ___________________ de __________ 
 
 

Signat i datat electrònicament 
 
 

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència de les persones interessades els presents acords, 
per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 

taulell i e-tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o 
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord 

exprés pel Ple. 
 



 

 

Tercer.- Facultar a 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 (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 
Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 

Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin 
Acuña) 
 

 
16.0.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament general de subvencions 
 

Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada en data 17 de desembre de 2015, va 

aprovar el Reglament General de Subvencions. 
 
En el marc dels treballs d’implantació del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Breda, els serveis 

municipals estan treballant per revisar els textos normatius vigents per adequar-los al llenguatge 
inclusiu.  
 

Amb la revisió de textos també es revisen i s’actualitzen les referències legals que han quedat 
derogades. 
 
Per tot l’esmentat es proposa que l’Ajuntament de Ple aprovi la revisió del text del Reglament General 

de Subvencions, tal com consta a la proposta. 
 
Legislació aplicable 

 
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local  
 

Article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal 
i de règim local de Catalunya 
 

Articles 63 a 66 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 

Articles del 128 al 131 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació el Reglament General de Subvencions, proposant com a 
nou redactat el següent: 
 

“Reglament General de subvencions 
 
TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 

 
1.- Objecte 
 

Aquest Reglament té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Breda a l’empara del que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS d’ara en endavant), i el 

seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS d’ara 
en endavant).  
 

2.- Concepte de subvenció  
S’entén per subvenció, als efectes d’aquest Reglament, qualsevol disposició dinerària efectuada per 
l’Ajuntament a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:  



 

 

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa de les persones beneficiàries.  
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un 
projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per 

efectuar, o la concurrència d’una situació, amb el benentès que el beneficiari haurà de complir 
les obligacions materials i formals que es derivin.  
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situac ió finançada tingui per objecte el foment 

d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.  
 
3.- Àmbit d’aplicació subjectiu  

Aquest Reglament serà d’aplicació a les subvencions concedides per l’Ajuntament de Breda. 
 
4.- Supòsits exclosos  

1. Aquest Reglament no serà d’aplicació en els següents casos:  
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.  
b) Les cessions d’ús de béns immobles a entitats públiques o privades.  

c) Premis que s’atorguin sense sol·licitud prèvia.  
d) Subvencions atorgades a concessionaris/àries d’un servei públic que les rep com a 
contraprestació del funcionament del Servei i/o per mantenir el principi d’equilibri econòmic.  

e) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter 
social.  
f) Subvencions concedides per altres administracions en les quals l’Ajuntament actuï com a 

simple intermediari.  
g) Aportacions de l’Ajuntament destinades a finançar globalment  les activitats de consorcis, 
mancomunitats, fundacions, associacions, etc. en les quals està representat l’Ajuntament i als 

quals, anualment es fan aportacions econòmiques per finançar els seus pressupostos.  
h) Aportacions dineràries en forma de quotes a favor de les associacions a què es refereix la 
disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local.  
i) Ajuts econòmics als grups polítics representats a l’Ajuntament per atendre les seves 

despeses de funcionament. 
j) Quotes abonades a entitats, que amb caràcter científic, tècnic o especialitzat del tipus que 
sigui, s’hagin constituït en qualsevol àmbit geogràfic, i a les que l’Ajuntament  s’hagi associat.  

k ) Aquells altres previstos a la LGS i al RLGS.  
 
2. El present Reglament només tindrà caràcter supletori, respecte a la corresponent normativa 

específica, en els següents casos:  
a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o d’altres administracions públiques, 
que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per l’Administració que 

financi, totalment o parcialment, la subvenció. En cas que la normativa esmentada no reguli la 
forma d’atorgament de la subvenció, serà d’aplicació aquest Reglament.  
b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per aquesta.  

 
5.- Règim jurídic  
El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:  

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.  
b) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local (arts. 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; arts. 40, 189.2. i 214.2 de la Llei Reguladora  de 
les Hisendes Locals, Text Refós aprovat pel RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març) (d’ara en endavant 
LRHL)  

c) La legislació de la Comunitat Autònoma (arts. 239, 240 i 241 del Text Refós de la Llei Municipal de 
Règim Local de Catalunya), i (arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny).  

d) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, 
de 23 de desembre, i disposicions concordants).  
e) Les Bases d’Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions 

dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigents en el moment de la concessió.  
 
6.- Caràcter de les subvencions  

1. Les subvencions regulades pel present Reglament tenen caràcter voluntari i eventual, són 
lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions 
en anys posteriors (salvat que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es 

poden al·legar com a precedent.  
 



 

 

2. Les subvencions estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es condicioni 
l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment 
de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.  

 
3. En qualsevol cas, l’Ajuntament i les entitats que en depenen quedaran exemptes de qualsevol 
responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin 

obligades les persones o entitats subvencionades.  
 
7.- Finalitat de les subvencions  

1. Les subvencions hauran de finançar activitats d’interès públic o social.  
 
2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les finalitats establertes a l’Annex del Pla 

Estratègic de Subvencions de Breda vigent. 
 
3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es 

consideraran nul·les.  
 
 

TÍTOL II PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS  
 
8.- Principis generals  

La gestió de les subvencions a què es refereix el present Reglament s’efectuarà d’acord amb els 
següents principis:  

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.  

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.  
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.  

 
9.- Quantia de les subvencions  

1. L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per 
altres entitats públiques o privades, no podrà ultrapassar el cost de l’activitat subvencionada.  
 

2. Les subvencions no han d’excedir, normalment, del 80 % del cost de l’activitat a què s’apliquin. En 
cas de què s’excedeixi aquest límit, s’haurà de justificar a l’expedient.  
 

10.- Consignació pressupostària  
1. Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat d’aquestes quedarà 
condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.  

 
2. En la tramesa de l’expedient a la Intervenció per al seu informe, s’haurà de confeccionar el 
corresponent document comptable segons sigui la seva fase de gestió. La seva fiscalització es farà 

d’acord amb el que s’hagi establert en les Bases d’Execució del Pressupost.  
 
11.- Formes d’atorgament de les subvencions  

1. Les subvencions regulades en aquest Reglament es podran concedir mitjançant concurrència 
competitiva o bé de forma directa.  
 

2. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions.  
 
12.- Concessió mitjançant concurrència competitiva  

1. Conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar 
les corresponents bases reguladores.  
 

2. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les bases reguladores per les 
quals es regeixi el procediment de concessió de la subvenció.  
 

3. En el procés de selecció s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds 
presentades en el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud 
o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les bases reguladores i obtinguin, al mateix 

temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a les pròpies bases.  
 
4. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el procés de selecció 

o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent aplicació pressupostària o 
de la seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es 
determini en la convocatòria.  



 

 

 
13.- Bases Reguladores  
1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran 

d’aprovar les corresponents bases reguladores, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la 
convocatòria i que no podran contradir el present Reglament.  
 

2. Aquestes bases podran tenir una vigència limitada o indefinida en el temps, de forma que s’apliquin 
només a una única convocatòria o a vàries bé d’un mateix any o d’anys posteriors. En qualsevol cas, 
abans de la seva aprovació s’hauran de sotmetre preceptivament al tràmit d’informe previ per part de 

la Intervenció.  
 
3. Es publicarà, en el Butlletí Oficial de la Província, un anunci amb el contingut de les Bases, en la 

forma prevista en l’article 124.2 del Reglament d’Ob res, Activitats i Serveis dels Ens Locals.  
 
4. El contingut de les bases reguladores serà, com a mínim, el següent:  

a) Objecte de la subvenció, definint el període en què s’executarà l’activitat per la qual es 
sol·licita la subvenció.  
b) Requisits per optar a la subvenció i forma d’acreditar-los.  

c) Especificació del procediment de concessió.  
d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas la seva ponderació.  
e) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació pressupostària on s ’imputa l’import de la 

subvenció.  
f) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva determinació, i 
percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat subvencionada.  

g) Composició de l’òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de 
concessió, d’acord amb el que es preveu a l’article 12 d’aquest Reglament.  
h) Termini i forma de justificar l’aplicació dels fons a l’activitat subvencionada, d’entre les 
previstes a l’article 23 d’aquest Reglament. En el cas de justificació per mòduls, caldrà indicar la 

unitat física de mesura de l’activitat així com l’import unitari del mòdul.  
i) Mesures de garantia que es consideri precís constituir, si s’escau.  
j) Forma de pagament i en el seu cas possibilitat d’efectuar pagaments parcials.  

k ) Possibilitat, o no, de comptabilitzar altres subvencions o ingressos amb la mateixa finalitat.  
l) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir dels tres mesos des de la finalització del 
termini de presentació de sol·licituds.  

m) Obligatorietat que en la sol·licitud consti un pronunciament exprés del sol·licitant respecte 
l’autorització o negativa per tal que en el cas de resultar beneficiari, l’Ajuntament obtingui de 
forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social a través de certificats telemàtics.  
n) Obligatorietat que en l’activitat subvencionada figuri la col·laboració o el logotip de 
l’Ajuntament, en els termes establerts en les bases reguladores.  

 
14.- Convocatòria  
1. El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria 

aprovada per l’òrgan competent de forma conjunta o posterior a les bases reguladores.  
 
2. En els casos en què s’aprovi posteriorment a les bases reguladores, serà objecte de la 

corresponent publicitat al Butlletí Oficial de la Província i tindrà necessàriament el següent contingut:  
a) Indicació de l’aprovació de les bases específiques i el diari oficial on s’han publicat.  
b) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació pressupostària on s’imputa l’import de la 

subvenció.  
c) Objecte, condicions i finalitat de la subvenció.  
d) Indicació de què la concessió és per concurrència competitiva.  

e) Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los.  
f) Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment.  
g) Termini de presentació de sol·licituds.  

h) Termini de resolució i notificació.  
i) Documents que han d’acompanyar la sol·licitud.  
j) Possibilitat de reformulació, si s’escau.   

k ) Recursos contra la resolució.  
l) Criteris de valoració de les sol·licituds.  
m) Mitjans de notificació o publicació.  

 



 

 

3. Quan la seva aprovació es faci de forma simultània amb les bases reguladores, el seu anunci es 
farà de forma conjunta amb el d’aquestes, i no serà necessari que tingui el contingut indicat a l’apartat 
anterior.  

 
15.- Concessió directa  
1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència 

competitiva ni la publicitat, en els següents casos:  
a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o 
en modificacions de crèdits aprovades pel Ple. La subvenció serà nominativa quan a les bases 

d’execució del pressupost es determini dotació pressupostària i beneficiari/ària. L’objecte de la 
subvenció es determinarà expressament a les bases d’execució del pressupost o en convenis 
redactats a tal efecte i serà congruent amb la classificació funcional i econòmica definida a la 

corresponent aplicació pressupostària.  
b) Subvencions, l’atorgament o la quantia de les quals, vingui imposada a l’administració per una 
norma de rang legal.  

c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès 
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.  

 
2. Per a concedir una subvenció de forma directa, serà necessària la incoació d’un expedient que 
contingui com a mínim els següents documents:  

a) Sol·licitud formal 
b) Memòria explicativa de l’activitat objecte de la subvenció i pressupost dels ingressos i 
despeses vinculades a la seva execució.  

c) Informe de l’òrgan instructor en el que consti que de la informació, que obra en el seu poder,  
es desprèn que es compleixen tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció, així com 
que concorre algun dels supòsits previstos a l’article 15 d’aquest Reglament.  
d) Termini per a justificar la subvenció i forma de justificació amb compliment de la finalitat i de 

l’aplicació dels fons que es concedeixin, d’entre les que es preveuen a l’article 23 d’aquest 
Reglament.  
e) Possibilitat d’efectuar pagaments a compte o anticipats i, en el seu cas, garanties que caldrà 

aportar.  
f) Indicació de la seva compatibilitat amb l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la 
mateixa finalitat procedents de qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional. Si es 

declara aquesta compatibilitat, obligació d’incloure en la documentació justificativa una relació de 
totes les despeses i ingressos corresponents a l’activitat subvencionada.  

 

3. Són subvencions previstes nominativament en els Pressupostos de les Entitats Locals, aquelles 
que el seu objecte, dotació pressupostària i beneficiari/ària, apareguin determinats expressament a 
l’estat de despeses del pressupost.  

Els acords administratius o els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos de les corporacions locals.  
El procediment per a la seva concessió s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari al 

que s’imputa la subvenció, o a instància de part, i finalitzarà amb la resolució de la concessió o el 
conveni. 
El corresponent conveni o, en el seu cas, la resolució de concessió, haurà d’incloure els següents 

extrems:  
a) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de la 

Unió Europea o d’organismes internacionals.  
b) Termini i forma de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats.  
c) Termini i forma de justificació acreditatius del compliment de la finalitat i de l’aplicació dels fons 

que es concedeixin.  
 
16.- Sol·licituds  

Per a la concessió de subvencions caldrà sol·licitud prèvia, en la qual s’haurà de fer constar el 
següent:  

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb el que ho fa.  

b) Identificació de qui en serà beneficiat (amb expressió del seu DNI, NIE o NIF).  
c) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar. Quan l’objecte de la subvenció sol·licitada sigui 
el finançament general indiferenciat de les activitats, s’adjuntarà una memòria de les activitats a 

realitzar al llarg de l’any pel qual es sol·licita la subvenció i es justificarà la necessitat de la 
subvenció.  
d) Pressupost total de les despeses previstes.  



 

 

e) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur.  
f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.  

g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.  
h) Dades bancàries on, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de 
la subvenció.  

i) Declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social.  
j) La sol·licitud contindrà un pronunciament exprés respecte l’autorització o negativa per tal que 

en el cas de resultar beneficiari, l’Ajuntament obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats 
telemàtics.  

 
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà concedir un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes 

o omissions o per ampliar la informació. En cas de concurs, el termini haurà de ser igual per a tothom 
qui concursi. 
 

17.- Resolució de la concessió  
1. Seran competents per resoldre les sol·licituds de subvencions els òrgans que tinguin competència 
segons la normativa sobre “delegació de competències o atribucions d’òrgans de l’Ajuntament, 

diferents del Ple”, vigent en el moment de la seva concessió.  
 
2. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en 3 mesos a comptar des de la 

finalització del termini de presentació de sol·licituds, o des de la data de presentació de la sol·licitud 
en el cas de la concessió directa, i la manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà caràcter de 
desestimació.  
 

3. Abans de la seva aprovació les resolucions de concessió s’hauran de sotmetre preceptivament al 
tràmit d’informe previ per part de la Intervenció.  
 

4. No podran concedir-se subvencions per import superior al que es determini a la convocatòria.  
 
18.- Publicitat  

1. En el Butlletí Oficial de la Província es publicaran, durant el mes següent de cada trimestre natural, 
les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, del/de la 
beneficiari/ària, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.  

 
2. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació tàcita de 
consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els 

termes establerts a l’apartat 1, d’acord amb el que es preveu a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, tret que les bases 
reguladores indiquin una altra cosa.  

 
3. No serà necessària la publicitat assenyalada a l’apartat anterior en els següents casos:  

a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost general inicial de 

l’Ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.  
b) Quan el seu atorgament i quantia, amb concreció dels/de les beneficiaris/àries, resultin 
imposats per una norma amb rang legal.  

c) Quan l’import de les subvencions concedides, individualment considerades, s igui de quantia 
inferior a 3.000,00€. En aquest supòsit s’hauran d’anunciar en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament 
o entitat subvencionadora o a la seva seu electrònica, amb la mateixa periodicitat prevista al punt 

1 anterior i, a més, les Bases Reguladores, el conveni o la resolució de concessió podran 
preveure altres procediments de publicitat adients.  
d) Quan la publicació de les dades, en raó de l’objecte de la subvenció, pugui ser contrària al 

respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut 
del que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i sempre i quan l’excepció a la publicitat assenyalada a l’apartat 1 

s’hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció.  
 
19.- Obligacions de les persones beneficiàries  

A més de les obligacions assenyalades a l’art. 14 de la LGS, s’haurà de tenir en compte:  
a) Les subvencions concedides per l’Ajuntament o per les entitats que en depenen, obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, 



 

 

bona fe i presumpció de legalitat. L’incompliment d’aquests principis originarà les responsabilitats 
que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.  
b) Les persones beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i 

financeres i amb la Seguretat Social.  
c) L’existència d’un conveni de regularització de deutes, vigent, amb terminis al corrent de 
pagament permetrà considerar que s’està la corrent de les obligacions financeres amb la 

corporació local. 
d) Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions hauran d’estar 
inscrites en el corresponent registre oficial.  

e) En les subvencions emmarcades en la cooperació al desenvolupament, les ONG hauran 
d’estar inscrites en els registres públics corresponents.  
f) Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament, a excepció d’activitats en les 

quals no s’elabori documentació o programa imprès.  
g) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de 
l’Ajuntament.  

h) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys.  

 

20.- Acceptació  
1. Per a l’efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les quals s’ha concedit, 
siguin acceptades, sense reserves, en la forma i termini que assenyalin les bases reguladores o 

l’acord de concessió. Si no es presenta l’acceptació en el corresponent termini o formulés reserves 
respecte a aquesta, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a 
l’acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.  

 
2. Les bases reguladores podran preveure la possibilitat que l’acceptació s’entengui efectuada de 
forma tàcita, pel fet del transcurs d’un determinat termini de temps sense que s’hagi manifestat 
objecció expressa. 

 
3. En el cas de subvencions instrumentades mitjançant conveni, l’acceptació s’entendrà efectuada 
amb la signatura per part de les parts. 

 
4. Sempre requeriran acceptació expressa aquelles subvencions no formalitzades en un conveni i en 
les que s’hagin d’efectuar pagaments anticipats.  

 
21.- Pagament de la subvenció  
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les 

justificacions de l’activitat subvencionada.  
 
2. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà en casos 

puntuals que s’hauran d’explicitar en les Bases Reguladores o en l’acte de concessió. En aquest cas 
el termini per presentar les justificacions serà el que s’hagi establert a les corresponents bases 
reguladores.  

 
3. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran exigir garanties per 
assegurar que s’efectua la totalitat de l’activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la 

subvenció.  
 
4. En tots els casos, quan el/la beneficiari/ària sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la 

compensació del pagament de la subvenció amb els deutes existents.  
 
22.- Acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la seguretat social  

1. No es podrà efectuar cap pagament si no consta acreditat fefaentment que s’està al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb els articles 18 i ss. del 
RLGS.  

 
2. Prèvia petició del centre gestor de les subvencions, la Intervenció podrà subministrar informació 
sobre l’estat de deutes vers l’Ajuntament.  

 
23.- Justificació  
1. La justificació de les subvencions tindrà l’estructura i abast que es determini en les corresponents 

Bases Reguladores o acte de concessió, i es podrà efectuar mitjançant:  
 



 

 

Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa per subvencions concedides, que 
contindrà:  
 

1) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments 
reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.  

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 

72.2 del RLGS.  
 

2. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:  

a) S’haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual al que s’indiqui en els 
instruments reguladors de la concessió de la subvenció.  
b) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.  

c) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en els 
instruments reguladors de la concessió de la subvenció, hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles, i seran originals llevat que els esmentats instruments permetin la presentació 

de fotocòpies compulsades.  
 

3. Quan qui es beneficiï sigui una administració pública, i tant si la subvenció s’ha destinat a finançar 

inversions o activitats, es podrà acceptar com a justificació una certificació acreditativa de les 
despeses efectuades signada per personal funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves 
funcions, d’acord amb el model normalitzat aprovat a tal efecte, quedant els justificants concrets a 

disposició de l’Ajuntament per al seu examen, si es considerés oportú.  
 
24.- Despeses subvencionables  

1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquest Reglament, aquelles que 
de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin estrictament 
necessàries i s’efectuïn en el termini establert per les diferents bases regu ladores de les subvencions. 
En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.  

 
2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases reguladores de les subvencions, 
es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament 

del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.  
 
3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties per al contracte menor, establertes 

a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, cal sol·licitar, com a mínim, tres 
ofertes de diferents proveïdores, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació 
del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials  de les despeses 

subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, 
o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les 
ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, o, si s’escau, en la sol·licitud de la 

subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria la seva elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.  
 

4. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si es tan directament relacionades amb l’activitat subvencionada, i 

són indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta, i sempre que així ho prevegin 
les bases reguladores. 
 

Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades quan així ho 
prevegi la normativa reguladora de la subvenció. En cap cas són despeses subvencionables:  

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.  

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.  
c) Les despeses de procediments judicials.  

 

5. Cal imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement 
correspongui, d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot 
cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en el qual efectivament es 

desenvolupa l’activitat.  
 
25.- Comprovació de les justificacions  

1. L’òrgan atorgant de la subvenció comprovarà que les justificacions es presentin en els terminis 
fixats, que siguin formalment adequades i podrà requerir perquè esmeni defectes, completi la 
documentació o ampliï la informació.  



 

 

 
2. El centre gestor podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, utilitzant els 
criteris assenyalats a l’art. 33 de la LGS.  

 
3. El centre gestor podrà comprovar directament l’execució de l’activitat subvencionada, ja sigui 
mitjançant personal propi, o bé, a través d’empreses contractades a l’efecte.  

 
4. La Intervenció determinarà el procediment de fiscalització i els criteris de control de les 
justificacions de les subvencions atorgades per l’Ajuntament.  

 
26.- Subcontractació d’activitats subvencionades  
En subvencions per activitats es podrà subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat que 

constitueix l’objecte de la subvenció, de conformitat amb el que preveu l’art. 29 de la LGS i l’article 68 
del RLGS.  
 

TÍTOL III INVALIDESA, MODIFICACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS  
 
27.- Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions  

1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:  
a) Les indicades a l’art. 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.  
 
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les demés infraccions de l’ordenament 

jurídic, i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb el que disposa l’art. 48 
de la Llei 39/2015 esmentada.  
 
3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ajustarà al que disposen l’art. 36 de la LGS i els articles 106 i 

107 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 

28.- Modificacions de la resolució de concessió  
1. Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de l’activitat 
subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, l’import, l’activitat, el 

termini d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun 
dels supòsits següents:  

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o 
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l’Ajuntament superin el 

cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o aquell percentatge que s’hagi fixat en les 
bases reguladores.  
c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses 

subvencionables previstes a les bases reguladores o en el conveni que les reguli.  
 

2. Així mateix, quan es consideri oportú, es podrà concedir una pròrroga del termini de presentació de 

les justificacions, d’ofici o prèvia sol·licitud del benef iciari, la qual s’haurà d’aprovar abans de la 
finalització del termini inicial.  
 

3. Les pròrrogues dels terminis d’execució i/o justificació que eventualment poguessin concedir-se, no 
podran superar la meitat del termini inicial.  
 

4. En el supòsit de les modificacions tramitades d’ofici serà necessari efectuar el tràmit d’audiència 
prèvia del beneficiari per un període de 10 dies.  
 

5. El beneficiari pot renunciar a la subvenció, restant alliberat de la càrrega a que es trobi sotmesa 
aquella, i amb la pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat 
subvencionada o al seu cobrament. En el cas de subvencions ja satisfetes, el beneficiari ha de 

procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.  
 
6. Totes les modificacions substancials hauran de ser objecte de publicitat pels mateixos mitjans 

utilitzats per a la concessió inicial.  
 
 



 

 

29.- Reintegrament de subvencions ja satisfetes  
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 
d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l’excés. Així mateix, 

estarà obligat a reintegrar el beneficiari que ha percebut la subvenció falsejant les condicions exigides 
o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de 
l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis 

establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els 
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.  
 

2. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions generals sobre 
procediments administratius aplicables a l’Ajuntament.  
 

3. El procediment de reintegrament s'iniciarà d'ofici per acord exprés de l'òrgan competent, bé per 
iniciativa pròpia o bé com a conseqüència d'una ordre superior, a petició raonada d'altres òrgans, per 
denúncia o a conseqüència de l'informe de control financer emès per la Intervenció, i ha d'indicar la 

causa que determini el seu inici, les obligacions incompletes pel beneficiari i l'import de la subvenció 
afectat.  
 

4. En la tramitació del procediment s'ha de garantir, en tot cas, el dret d'audiència de l'interessat, 
mitjançant la notificació de la resolució d'inici i la concessió d'un termini de 15 dies per tal que al·legui 
el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents.  

 
5. La resolució del procediment de reintegrament ha d'identificar l'obligat a la devolució, les 
obligacions incompletes acreditades, la causa de reintegrament que concorre entre les previstes a 

l'article 37 de la LGS i l'import de la subvenció a reintegrar juntament amb la liquidació dels interessos 
de demora.  
 
6. Els interessos de demora, es calcularan segons els tipus d’interès legal incrementats en un 25%, 

meritats des del moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament.  
 
7. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament és de 12 

mesos, des de la data de l'acord d'iniciació, sens perjudici de les possibilitats generals d'ampliació o 
suspensió que preveu. la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
8. El transcurs d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa produeix la caducitat 
del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions fins al seu acabament i sense que es 

consideri interrompuda la prescripció per les actuacions realitzades fins a la finalització del termini 
esmentat.  
 

9. Les resolucions i acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen la via 
administrativa.  
 

10. La resolució es notificarà a l’interessat, requerint-lo per a realitzar el reintegrament corresponent 
en el termini i forma previstos al Reglament General de Recaptació.  
 

11. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés en via 
voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s’ingressessin dins 
d’aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament 

General de Recaptació i a través de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT).  
 
12. En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que disposen els 

arts. 36 a 43 de la LGS, i art. 91 a 101 del RLGS.  
 
TÍTOL IV INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN MATÈRIA 

DE SUBVENCIONS  
 
30.- Concepte d’infracció  

Als efectes de la present Reglament, constitueix infracció administ rativa en matèria de les 
subvencions atorgades per aquesta Corporació, les accions o omissions tipificades a la Llei General 
de Subvencions, les quals seran sancionades, fins i tot, a títol de simple negligència.  

 
 
 



 

 

31.- Responsables  
Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions, aquells que es 
determinen a l’article 53 de la LGS que, per acció o omissió, incorrin en els supòsits tipificats com 

infraccions en els articles 56 i següents de la LGS.  
 
32.- Supòsits de no responsabilitat  

Les accions o omissions tipificades com infraccions administratives en matèria de subvencions no 
donaran lloc a responsabilitat per infracció administrativa, en els supòsits següents:  

a) Quan siguin realitzades per qui no tingui capacitat d’obrar.  

b) En cas de força major.  
c) Quan es derivi d’una decisió col·lectiva d’un òrgan col·legiat i el presumpte infractor hagués 
votat en contra o no hagués assistit a la reunió en què es va adoptar.  

 
33.- Conducta delictiva  
En el cas de què una conducta pogués ser constitutiva d’un delicte, l’Ajuntament passarà el tant de 

culpa a la jurisdicció competent i s’abstindrà de continuar el procediment sancionador fins que 
l’autoritat no dicti sentència ferma, es produeixi el sobreseïment o arxiu de la causa, o la devolució de 
l’expedient pel Ministeri Fiscal. La pena imposada per l’autoritat judicial, exclourà la imposició de 

sanció administrativa.  
 
34.- Classes d’infraccions  

1. Les infraccions en matèria de subvencions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  
 
2. Són infraccions lleus les tipificades a l’article 56 de la LGS.  

 
3. Són infraccions greus les tipificades a l’article 57 de la LGS.  
 
4. Són infraccions molt greus les tipificades a l’article 58 de la LGS.  

 
35.- Classes de sancions  
1. Les sancions per infracció administrativa en matèria de subvencions es materialitzaran sempre 

mitjançant una sanció pecuniària i quan procedeixi, una no pecuniària.  
 
2. La sanció pecuniària podrà consistir en una sanció fixa o proporcional i s’aplicarà sobre la quantitat 

indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. La sanció proporcional pot arribar a ser del triple 
de la quantitat esmentada en aquest apartat. En qualsevol cas, les sancions sempre seran 
independents de l’obligació de reintegrament.  

 
3. Les sancions no pecuniàries, només es podran imposar en cas d’infracció greu o molt greu, i per un 
termini màxim de tres i cinc anys, respectivament. Aquestes sancions podent consistir en:  

a) Pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajudes o ava ls de qualsevol de les 
Administracions Públiques.  
b) Pèrdua de la possibilitat d’actuar com entitat col·laboradora.  

c) Prohibició de contractar amb les Administracions Públiques.  
 

4. Les sancions per infraccions lleus seran les previstes a l’article 61 de la LGS.  

 
5. Les sancions per infraccions greus seran les previstes a l’article 62 de la LGS.  
 

6. Les sancions per infraccions molt greus seran les previstes a l’article 63 de la LGS.  
 
7. En el cas de sancions pecuniàries sempre s’aplicaran les quanties màximes fixades a l’article 59 de 

la LGS.  
 
36.- Graduació de les sancions  

Les sancions per infracció en matèria de subvencions es graduaran, en cadascun dels casos, en els 
termes de l’article 60 de la LGS i atenent als criteris següents:  

a) Reincidència.  

b) Resistència, negativa o obstrucció a les actuacions de control.  
c) Utilització de medis fraudulents en la comissió d’infraccions.  
d) Ocultació a l’Administració de les dades necessàries per a verificar l’aplicació de la 

subvenció rebuda.  
e) Retard en el compliment de les obligacions formals.  

 



 

 

37.- Prescripció  
1. Les infraccions prescriuran en el termini de 4 anys des del dia en què la infracció s’hagués comès.  
 

2. Les sancions prescriuran als quatre anys a comptar des del dia següent a aquell  en què la 
resolució que va imposar la sanció hagués adquirit fermesa.  
 

3. La prescripció de la sanció i de la infracció s’aplicarà d’ofici, sense perjudici que pugui ser 
sol·licitada la seva declaració per l’interessat.  
 

4. El termini de prescripció es podrà interrompre en el supòsits previstos a l’art. 30 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 

38.- Procediment  
1. No podrà imposar-se sanció si no és en virtut d’un procediment, en el qual es garantirà, en tot cas, 
l’audiència a l’interessat i que serà tramitat conforme el que disposa l’art. 53 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
2. El procediment s’iniciarà d’ofici.  

 
3. Els acords d’imposició de sancions  posen fi a la via administrativa.  
 

39.- Responsabilitat i extinció de la responsabilitat  
1. Respondran solidàriament de la sanció pecuniària els membres, partícips o cotitulars de les entitats 
a què es refereix l’article 11.3 de la LGS, en proporció a les seves participacions, i en els termes de 

l’article 69.1 de la LGS.  
 
2. Respondran subsidiàriament de la sanció pecuniària els administradors de les societats mercantils 
o aquells que ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques, en els termes dels punts 2, 

3 i 4 de l’article 69 de la LGS.  
 
3. La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix pel seu pagament; per compliment de la 

sanció, per prescripció o per mort. 
 
 

40.- Responsabilitat administrativa, comptable i penal  
1. La responsabilitat administrativa serà exigida de conformitat amb el que preveuen l’art. 176 i 
següents de la Llei estatal 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.  

 
2. Les responsabilitats comptable i penal s’exigiran pels òrgans competents de conformitat a la 
normativa que regula el Tribunal de Comptes (Llei Orgànica 2/1982 de 12 de maig) i el que es 

disposa sobre aquesta matèria en el Codi Penal (arts. 308 i 309).  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  

Primera.- Els preceptes d’aquest Reglament que, per sistema, incorporen o reprodueixen aspectes de 
la normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui l’Ajuntament o els seus 
organismes, s’entén que són automàticament modificats en el moment en què se’n produeixi la 

modificació o derogació de la normativa esmentada. En el supòsit de modificació normativa, 
continuen essent vigents els preceptes que són compatibles o permeten una interpretació harmònica 
amb els nous principis de la normativa modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d’aquest  

Reglament.  
 
Segona.- L’atorgament de premis de qualsevol naturalesa, s’haurà d’ajustar al contingut d’aquest 

Reglament, llevat en aquells aspectes en els que per l’especial naturalesa de les subvencions, no 
resulti aplicable.  
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
Primera.- Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquest 
Reglament, els serà d’aplicació els acords adoptats en el moment del seu inici. A aquests efectes, en 

els expedients de concessió per concurrència competitiva, s’entendrà que estan iniciats aquells 
expedients en què s’haguessin publicat les bases reguladores. En el cas d’expedients de concessió 
directa, el moment d’inici es determinarà per la seva data d’aprovació.  

 
Segona.- En compliment d’allò previst al Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel que s’aprova el 
reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, l’Ajuntament promourà 



 

 

en l’exercici de la seva activitat subvencionadora, l’ús de les tècniques i mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics que permetin als interessats exercir els seus drets i complir amb les seves 
obligacions a través d’aquests mitjans amb plenes garanties i amb compliment dels requisits previstos 

per a cada procediment.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  

Primera.- Amb l’aprovació d’aquest Reglament queda derogada l’Ordenança reguladora de les bases 
per a l’atorgament de subvencions a entitats, associacions i/o col·lectius sense ànim de lucre, 
aprovada el 30 d’agost de 2004. 

 
Segona.- Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut 
d’aquest Reglament.  

 
DISPOSICIONS FINALS  
Primera.- En tot allò que no es reguli en aquest Reglament, s’estarà al que disposin les Bases 

d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de l’any corresponent i la normativa sobre delegació de 
competències i atribució dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Breda vigent en el moment de la 
concessió.  

 
Segona.- El present Reglament de Subvencions, ha estat aprovat inicialment pel Ple de la Corporació 
del 28 de novembre de 2022, i entrarà en vigor el dia de seva publicació definitiva al BOPG, fins a la 

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

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al DOGC, per 
referència, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis físic i electrònic de la 
Corporació durant trenta dies hàbils, dins dels quals les persones interessades podran ex aminar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.  

 
Finalitzat el període d’exposició pública, la corporació local adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, 
resolent les reclamacions que haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva del Reglament, la 

seva derogació o les modificacions a què es refereixi l’acord inicial.  
 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 

llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari i es procedirà a publicar el text íntegre de la 
modificació en el BOP i a notificar-ho a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat.  
 

La modificació entrarà en vigor una vegada publicada íntegrament el seu text i transcorregut el termini 
assenyalat a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.  
 

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

L’Alcalde presenta la proposta explicant que s’ha revisat el text amb llenguatge inclusiu, tal com s’està 
fent amb tots els textos normatius que s’han d’anar modificant.  
 

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

Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani) i 2 abstencions (Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin 
Acuña) 
 

 
17.0.- Renunciar a la condició de soci de l'Associació de Turisme “La Selva, Comarca de 
l'Aigua” 

 
Antecedents 
 

Per Decret d’Alcaldia 15/2001, de 9 de febrer, ratificat en el Ple de 19 de març de 2001, es va aprovar 
l’adhesió del municipi de Breda a l’Associació de Turisme “La Selva, Comarca de l’Aigua”, nascuda 
amb l’objectiu de promoure el turisme comarcal sota una marca pròpia. 

 



 

 

L’Associació està adscrita al Consell Comarcal de la Selva atès que està participada principalment 
per municipis de la Selva juntament amb entitats adherides i empreses d’activitats turístiques que 
participen de les finalitats de l’entitat.  

 
L'Ajuntament de Breda, vista l'evolució de l'Associació de Turisme i l'escàs impacte positiu que genera 
a la població, es planteja l'opció de renunciar a la condició de soci de cara l'any 2023.  

 
L'Ajuntament, en el marc d'una revisió general de convenis i entitats de les quals en forma part, amb 
l'objectiu de racionalitzar la despesa pública pel que respecte a aquest capítol pressupostari, ha 

valorat de manera objectiva els beneficis i els inconvenients de continuar formant part de l'Associació 
de Turisme “La Selva, Comarca de l’Aigua” i el balanç extret no ha motivat suficientment continuar 
dins de l'associació.  

 
Els estatuts de l’Associació, aprovats per l’Assemblea General celebrada en data 4 de febrer de 2016, 
contemplen en l’article 8 que la pèrdua de la condició de soci pot esdevenir per la renúncia voluntària, 

comunicada per escrit a la Junta Directiva. entre d’altres. 
 
Consta a l’expedient un informe de control permanent subscrit per secretaria-intervenció.  

 
Legislació aplicable 
 

L’article 22.2.b) i 42.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
Articles 153, 163, 166 i 167 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  

El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per Decret de 17 de juny de 
1955. 
Estatuts de l’Associació de Turisme “La Selva comarca de l’aigua” 
 

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

Primer.- Renunciar a la condició de soci de l’Ajuntament de Breda a l’Associació de Turisme “La 
Selva, comarca de l’Aigua”, entitat adscrita al Consell Comarcal de la Selva, amb efectes del 31 de 
desembre de 2022. 

 
Segon.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Selva i a l’Associació de Turisme “La 
Selva, comarca de l’Aigua”. 

 
Tercer.- Fer públics aquests acords a l’E-tauler. 
 

Intervencions: 
El regidor Sr. Andreu Pujol presenta la proposta explicant que la intenció ha estat revisar despeses 
que entenem que són prescindibles per l’Ajuntament.  Hem revisat convenis i es va considerar que 

aquest no aportava massa benefici a nivell municipal.  No es tracta d’una gran despesa però si que es 
tracta de racionalitzar i prioritzar els serveis que si són importants, com és la ruta de la Tordera i la 
ruta del Vescomtat de Cabrera, però l’adhesió a l’Associació no ho és.  

 
Votació:  
Aprovat per unanimitat amb 10 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin Acuña) 
 

 
18.0.- Constitució de la Junta Local de Seguretat 
 

Antecedents 
 
La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, estableix els 

principis bàsics d’organització i actuació dels múltiples operadors (administracions, autoritats, òrgans, 
cossos, serveis…) que desenvolupen competències en l’àmbit de la seguretat. 
 

La finalitat d’aquesta Llei és l’organització del sistema de seguretat pública de Catalunya.  
 



 

 

La llei defineix el paper i la coordinació dels actors, tant públics com privats, que intervenen en la 
seguretat entre els quals tenen un paper destacat tan ajuntaments i Juntes Locals de Seguretat com 
la pròpia ciutadania.  

 
L’article 9 de l’esmentada llei estableix que als municipis que tinguin policia local ha d'existir una Junta 
Local de Seguretat, com a òrgan col·legiat de col·laboració i coordinació general dels diversos cossos 

de policia i altres serveis de seguretat que operen al seu territori i de participació ciutadana en el 
sistema de seguretat . 
 

La Junta Local de Seguretat està integrada per l'alcalde/essa, que la presideix, amb veu i vot, i els 
vocals permanents següents, també amb veu i vot: 
 

a) El delegat o delegada territorial del Govern, que en pot delegar la representació en el subdirector o 
la subdirectora general. 
b) El regidor o regidora delegat en matèria de seguretat ciutadana. 

c) El cap o la cap de l'àrea bàsica policial dels Mossos d’Esquadra o el comandament que designi.  
d) El cap o la cap de la policia local o el comandament que designi.  
e) Si així ho acorda l'Administració de l'Estat, són també vocals de les Juntes Locals de Seguretat, en 

l'àmbit de les seves competències, els caps de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia que 
tinguin responsabilitats funcionals al municipi. 
 

Quan ho requereixin els assumptes a tractar, han d'assistir també a la reunió de la Junta Local de 
Seguretat, amb veu però sense vot, representants de la judicatura i de la fiscalia, si ho acorda 
l'Administració de l'Estat. 

 
Poden també ser convidats a participar a la Junta Local de Seguretat, amb veu però sense vot, les 
associacions i entitats veïnals i ciutadanes del municipi, en el cas que puguin ser afectades pels 
assumptes a tractar. I si els assumptes a tractar ho requereixen, els membres de la Junta poden 

assistir a les sessions de la Junta Local de Seguretat acompanyats dels tècnics que creguin 
convenients i, especialment, de les persones responsables dels serveis d'emergències, dels serveis 
socials, de trànsit i seguretat viària i de joc i espectacles, amb veu però sense vot.  

 
L'alcaldia pot delegar excepcionalment la presidència de les sessions de la junta local de seguretat al 
regidor o regidora de seguretat ciutadana. 

 
La Junta Local de Seguretat s'ha de reunir en sessió ordinària, convocada per la presidència, amb 
caràcter trimestral. Una de les sessions anuals ha de ser plenària i han de ser convidats a la mateixa 

els vocals no permanents i les persones i entitats a què es refereixen els apartats 3 i 4 de l’article 9, a 
fi de conèixer el pla de seguretat local i debatre la situació general de seguretat al municipi. 
 

Els acords de la Junta Local de Seguretat s’han d’adoptar per unanimitat i tenen caràcter executiu.  
 
En síntesi, la Junta Local de Seguretat té la funció d’aprovar un Pla local de seguretat d’acord amb la 

realitat de la Vila de Breda i assumirà la funció de vetllar per la bona coordinació entre les dues forces 
de l’ordre públic presents al nostre municipi, els mossos d’esquadra i la policia local.  
 

Vist que la constitució de la Junta és preceptiva en tots aquells  municipis que disposen de policia 
local, cal iniciar els tràmits per la seva creació, convocatòria i constitució.  
 

Legislació aplicable 
 
Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.  

 
Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les Juntes Locals de Seguretat.  
 

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

Primer.- Aprovar formalment el procediment per crear i constituir la Junta Local de Seguretat  del 
municipi de Breda. 
 

Segon.- La Junta Local de Seguretat estarà constituïda pels següents membres amb veu i vot:  
 
Presidència: Alcalde/essa. 



 

 

Vocals:  
a) El delegat o delegada territorial del Govern, que en pot delegar la representació en el subdirector o 
la subdirectora general. 

b) La persona que ostenti la regidoria delegada en matèria de seguretat ciutadana.  
c) El cap o la cap de l'Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra o el comandament que designi.  
d) La persona que ostenti la funció de cap de la policia local de Breda. 

e) Si així ho acorda l'Administració de l'Estat, podran ser també vocals de les Juntes Locals de 
Seguretat, en l'àmbit de les seves competències, els caps de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de 
Policia que tinguin responsabilitats funcionals al municipi. 

Poden també podran ser convidats a participar a la Junta Local de Seguretat, amb veu però sense 
vot, les associacions i entitats veïnals i ciutadanes del municipi, en el cas que puguin ser afectades 
pels assumptes a tractar. 

 
Tercer. - Sotmetre a informació pública per termini de vint dies hàbils la constitució de la Junta Local 
de Seguretat, a efectes de què durant aquest termini qualsevol persona interessada podrà consultar 

l’expedient i presentar les al·legacions que consideri oportunes. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagin presentat al·legacions, els presents acords esdevindran aprovats amb caràcter definitiu  i 
publicats al BOP, a l’E-tauler i al portal de Transparència de l’Ajuntament de Breda.  

 
Quart.- Notificar els presents acords a tots els membres i institucions que formen part de la Junta 
Local de Seguretat 

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

 
Intervencions: 
El regidor Sr. Josep Amargant presenta la proposta, explicant que es tracta d’un pas més en 
l’establiment del servei, i que la llei de seguretat pública exigeix que es constitueix la Junta de 

Seguretat  en tots aquells municipis que tenen policia local, i que servirà com un ens de coordinac ió 
entre tots els serveis implicats en la seguretat de la població.  
 

El regidor Sr. Toni Marin, portaveu del grup del PSC-CP manifesta que molts municipis obren la 
participació als membres de la resta de grups polítics.  Demana que a les reunions anuals plenaries hi 
pugui assistir un representant de cada grup polític, sense vot però amb veu.  

 
L’Alcalde manifesta que hi podrien ser convidats però a les reunions de caràcter operatiu seria 
contraproduent.  

 
La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JxCat-Breda, manifesta que també ens agradaria 
participar-hi.  

 
Votació:  
Aprovat per unanimitat amb 10 vots a favor (Didac Manresa Molins, Andreu Pujol Mas, Josep 

Amargant Argemi, Rosa Prat Sala, Samuel Torres Torrent, Isabel Vilamala Soler, Jose Fernando 
Palau Masip, Rosa Fugarolas Xamani, Judit Cortada Esteve, Juan Antonio Marin Acuña) 
 

19.0.- Aprovar la moció que presenta el grup municipal de la CUP d'adhesió a  l'Associació de 
Municipis i entitats per l'aigua pública (AMAP) 
 

En aquest punt l’Alcalde manifesta que atès que la moció la presenta el grup municipal de la CUP, 
considera convenient retirar-la de l’ordre del dia i tornar-la a presentar en el ple de gener per tal que la 
pugui defensar el propi regidor de la CUP.  

 
20.0.- Assumptes urgents 
 

No s’escau 
 
21.0.- Precs i preguntes 

 
L’Alcalde dóna la paraula als regidors i regidores.  
 

La regidora Sra. Judit Cortada, portaveu del grup JxCat-Breda manifesta que s’han rebut moltes 
queixes per la gestió del CAP.  Pregunta com s’han resolt.  
 



 

 

La regidora Sra. Rosa Prat manifesta que estem al cas de les queixes rebudes perquè tenim 
regularment reunions amb CAP de l’Àrea Bàsica.  Concretament la propera reunió es farà el dia 14 de 
desembre i parlarà sobre aquesta qüestió i es presentaran suggeriments pel canvi.  

 
La Sra. Cortada també pregunta quants alumnes assisteixen aquest curs a l’escola de música.  
 

L’Alcalde respon que són 9 o 10 alumnes de Breda.  
 
El regidor Sr. Toni Marin, portaveu del grup del PSC-CP felicita a l’Ajuntament per haver-se adherit al 

Cicle de Cine Gaudí, atès que és una bona idea, però es pregunta perquè s’ofereix un descompte als 
veïns del Baix Ter i en canvi no es preveu cap descompte per la resta de ciutadans de la comarca de 
la Selva.  

 
El regidor Sr. Andreu Pujol respon que per contracte s’ha de cobrar entrada  però es poden aplicar 
alguns descomptes segons disposi l’Ajuntament i en aquest cas la intenció era afavorir als veïns dels 

pobles del voltant i per això es va decidir fixar-ho amb l’àmbit del Baix Montseny però no hi havia cap 
voluntat de discriminar els habitants de la Selva.   L’objectiu es aplicar el tipus reduït a tots els usuaris 
possibles i no haver d’aplicar el preu més car a ningú.  

 
Finalment l’Alcalde manifesta que vol explicar les últimes novetats en relació a l’adhes ió a l’ATM, atès 
que fa quinze dies va rebre un correu que deia que es passarà a l’Ajuntament la documentació per fer 

l’adhesió, però no tenen regulat el procediment per fer l’adhesió de nous municipis.  Per tant, estem a 
l’espera que es resolgui aquesta qüestió merament formal, per tal que es pugui desencallar i finalment 
formalitzar l’adhesió.  

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

 


