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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.: 3/2012 
Caràcter: Extraordinari urgent 
Dia: 29 de març de 2012 
Hora d’inici: 14:00 hores  
Hora d’acabament: 14:45 hores 
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament 
 
 
ASSISTENTS 
Sr. Jordi Iglesias i Salip (CiU) alcalde 
Sra. Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora 
Sr. Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor 
Sra. Judit Cortada i Esteve (CiU), regidora 
Sr. Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor 
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (Tots per Breda), regidor 
Sr. Dídac Manresa Molins (ERC-Breda), regidor  
Sr. Andreu Pujol Mas (ERC- Breda), regidor 
Sr. Josep Amargant Argemí (ERC- Breda), regidor 
Sr. Antoni Marín Acuña (Breda@XXI-PM), regidor 
 
EXCUSATS 
Sra. Eva Andrés Masó (ERC- Breda), regidora 
 
Secretari 
Sr. Erik Sureda Causadias secretari accidental. 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació del pla d’ajustament d’acord amb el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació del pla d’ajustament d’acord amb el R eial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.  
 
Antecedents  
Atès que el present Reial Decret Llei 4/2012 de 4 de febrer, té com objectiu habilitar les 
condicions necessàries per permetre la cancel·lació per entitats locals de les seves obligacions 
pendents de pagament als seus proveïdors, derivat de la contractació d’obres, subministraments, 
serveis i serveis públics.  
 
En data 14 de març es va fer la tramesa al Ministeri d’Hisenda, del certificat amb la relació de 
proveïdors i de factures registrades, vençudes i reconegudes a data 31 de desembre de 2011. 
L’esmentada relació de factures determina una quantitat pendent de pagament de 311.259,63 
euros.  
 
Posteriorment el mateix Reial Decret Llei, en l’article 7 un cop tramès la relació certificada, 
l’interventor en cas de no haver efectuat el pagament de les obligacions reconegudes, elevarà al 
ple de la corporació un pla d’ajustament abans del dia 31 de març de 2012.  
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El pla d’ajust aprovat s’estendrà durant el termini d’amortització previst per l’operació 
d’endeutament. Els pressupostos anuals que s’aprovin, hauran de ser consistents amb 
l’esmentat pla d’ajust.  
 
El pla d’ajust ha de recollir els ingressos corrents suficients per finançar la despesa corrent i 
l’amortització de les operacions d’endeutament, inclosa la que es formalitzi en el marc de la 
present norma. També ha de recollir la previsió d’ingressos corrents que hauran de ser 
consistents amb l’evolució dels ingressos efectivament obtinguts per la respectiva entitat local en 
els exercicis 2009 a 2011. Tanmateix ha de contemplar un adequat finançament dels serveis 
públics prestats per taxa o preu públic i recollir la descripció i calendari d’aplicació de les 
reformes estructurals que es vagin a implementar així com les mesures de reducció de càrregues 
administratives.  
 
Un cop enviat i valorat el pla d’ajust per el Ministeri d’Hisenda, aquest emetrà la seva valoració 
favorable o desfavorable i llavors l’entitat local podrà finançar les obligacions pendents amb una 
operació d’endeutament a llarg termini.   
 
Legislació aplicable 
Article 7 i següents del Reial Decret Llei 4/2012 de 4 de febrer, per el qual es determinen les 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per el pagament als proveïdors de les entitats locals.  
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, es proposa al Ple l’adopció del següent,  
 
ACORD 
 
Primer.-  Aprovar el pla d’ajustament elaborat per el departament de comptabilitat i intervenció de 
l’Ajuntament de Breda  
 
Segon.-  Remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern central 
l’esmentat pla d’ajustament, als efectes oportuns.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per a l’execució del present acord.  
 
Intervencions 
El Sr. Manresa manifesta que la convocatòria , en el primer punt de l’ordre del dia no s’ha 
justificat i aprovat el caràcter d’urgència. Li agradaria que es justifiqués l’urgència per el Sr. 
Alcalde President i pregunta si aquest assumpte del pla d’ajust no s’hagués pogut informar amb 
anterioritat per exemple en l’anterior ple de la possibilitat aquesta. Cada ple suposa una despesa 
a nivell de regidors s’ha de tenir una mica de visió i de planificació. 
 
Tanmateix el Sr. Manresa manifesta que aquest matí s’ha vingut a accedir a l’expedient i no s’ha 
pogut veure el mateix per estar acabat, indirectament és una privació de l’accés a l’informació. 
S’aprovarà un acord sense que es sàpiga de que va. Cal voluntat política de comunicació.  
 
Al mateix temps, es determina per el Sr. Manresa, que el dia d’avui és dia de vaga general i que 
s’ha incitat a venir al ple. S’està vulnerant al dret de la vaga general.  
 
El Sr. Manresa, diu que el Sr. Alcalde, va dir que no hi havia factures pendents.  
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El Sr. Alcalde President respon que són factures entregades a 31 de desembre i no pagades a 
15 de març. En aquest cas, és una proposta d’intervenció que no ve del Sr. Iglesias. La finalitat 
és que no hi ha temps per atendre la realització d’aquest pla d’ajust, però s’ha d’aprovar per 
responsabilitat.  
 
El Sr. Marín, demana responsabilitat als ciutadans de Breda de la mateixa manera que es mostra 
respecte dels proveïdors i que aquesta convocatòria no es manera de fer les coses, i s’abstindrà 
per respecte a l’interventor.   
 
El Sr. Alcalde, el respecte hi és i mentre la llei ho empari, els plens extraordinaris urgents s’han 
de convocar així perquè són extraordinaris i urgents que no hi ha temps dels terminis ordinaris.   
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 3 en contra 
Breda@XXI: 1 abstenció 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent el secretari 
accidental de la Corporació, en dono fe.  
 
 
L’Alcalde,      El Secretari accidental 
Jordi Iglesias i Salip      Erik Sureda Causadias 
        


