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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
Núm.: 5/2012 
Caràcter: Ordinari 
Dia:  7 de maig de 2012 
Hora d’inici: 20:30 hores  
Hora d’acabament: 21:50 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 
Sra. Eva Andrés Masó (ERC- Breda), regidora 
Sr. Josep Amargant Argemí (ERC- Breda), regidor 
Sr. Antoni Marin Acuña (Breda@XXI-PM), regidor 
 
Secretari 
Sr. Erik Sureda Causadias secretari accidental. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries, ordinària de data 30 de gener, 
extraordinària de data 19 de març, extraordinària urgent de data 29 de març i 30 d’abril de 2012 . 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària. 
3.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2012: “9.3. Conveni 
de Col·laboració entre Ajuntament de Breda i la Unió de botiguers i comerciants de Breda.”  
4.- Ratificació Decret d’alcaldia 422/2011 de 30 de desembre de 2011 de l’expedient de 
modificació de crèdit per ampliació 8/2011.  
5.- Ratificació Decret d’alcaldia 423/2011 de 30 de desembre de 2011 de l’expedient de crèdit 
extraordinari 7/2011.  
6.- Aprovació modificació pressupostària per transferència de crèdits entre aplicacions de 
despeses de diferents grups de funció.  
7.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora dels requisits formals en el procés 
d’empadronament.  
8.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 17, reguladora de la 
taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal de Breda.  
9.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 28, reguladora de la 
taxa per a activitats de formació i oci.  
10.- Proposta aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 16, 
reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’escola bressol municipal de Breda.  
11.- Moció en contra de la reforma laboral imposada pel govern de l’estat. 
12.- Moció sobre l’emplaçament dels plens municipals. 
13.- Moció per a un finançament local català 
14.- Moció per la Declaració del dia d’Europa 2012.  
15.- Moció per reclamar que l’estat espanyol faci efectiva la transferència del 0,7% dels fons 
provinents de l’IRPF destinats a programes de cooperació i voluntariat socials.  
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16.- Moció per a un finançament local català.  
17.- Moció a instar el govern de la generalitat de Catalunya a garantir el manteniment de les llars 
d’infants municipals.  
18.- Moció de recolzament a la iniciativa legislativa popular de la regulació de la dació en 
pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social. 
19.- Assumptes urgents.  
20.- Precs i preguntes.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàrie s, ordinària de data 31 de gener, 
extraordinària de data 19 de març i extraordinària urgent de 29 de març i 30 d’abril  de 
2012. 
 
Prèviament s’ha repartit l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria d’acord amb el que 
estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC, el 
Sr. alcalde sotmet a votació les actes de les sessions plenàries que es van portar a terme els 
dies 31 de gener, 19 de març i 29 de març de 2012, essent aquesta la sessió ordinària següent 
dels Plens.  
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des d e l’última sessió ordinària plenària.  
 
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 dóna 
compte succinta al Ple de les resolucions que ha adoptat des de l’última sessió ordinària 
plenària, i es relacionen a continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades: 
 

� 1JG2012 del 16 de gener de 2012 
� 2JG2012 del 6 de febrer de 2012 
� 3JG2012 del 20 de febrer de 2012 
� 4JG2012 del 5 de març de 2012 
� 5JG2012 del 19 de març de 2012 

 
A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’alcaldia durant 
l’esmentat període.  
 
Les Juntes esmentades, han estat facilitades als portaveus dels grups polítics mitjançant còpia 
en el moment de notificació de la convocatòria del present Ple.  
 
 
 
 
 
 



  

Ajuntament de 
Breda  

 

 

Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  

www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat 
3 

3.- Ratificació de l’acord de la junta de govern lo cal de data 6 de febrer de 2012:  “9.3. 
Conveni de col·laboració entre ajuntament de Breda i la Unió de Botiguers i Comerciants 
de Breda.”  
 
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu: 
 
“9.3. Conveni de Col·laboració entre Ajuntament de Breda i la Unió de botiguers i 
comerciants de Breda   
 
Antecedents 
Que l’Ajuntament de Breda té interès en col·laborar en el foment del comerç local com un dels 
eixos vertebradors del dinamisme econòmic i social del municipi de Breda. 
 
Que l’UBIC va néixer de la necessitat d’actuar d’una manera conjunta i organitzada per tal de 
millorar la percepció que es té del comerç local. Que l’UBIC participa de la Federació de Comerç 
de la Selva, que el 2006 va ser premiada per la Generalitat de Catalunya com a la millor iniciativa 
de dinamització comercial territorial. 
 
Que l’Ajuntament de Breda es predisposa a actuar co njuntament amb l’UBIC en els 
objectius següents:  
 
En el camp de la promoció econòmica: 

• Fomentar el dinamisme en el teixit empresarial de Breda 
• Donar a conèixer al consumidor l’oferta comercial de Breda 
• Promocionar i incentivar el consum a Breda 
• Oferir suport tècnic i econòmic al Pla de dinamització comercial de Breda 

 
En el camp de la cultura: 

• Col·laborar amb accions formatives pels comerciants de Breda 
• Promocionar el patrimoni cultural 
• Promocionar les festes i tradicions locals 

 
En el camp del turisme: 

• Projectar i millorar la imatge externa de Breda 
• Aglutinar projectes i iniciatives turístiques 

 
Que l’UBIC es compromet a dur a terme iniciatives per promocionar, dinamitzar i fidelitzar el 
comerç a Breda. 
 
Que la durada del present conveni serà des de la data de la seva signatura fins a 31 de 
desembre de 2014 
 
Legislació aplicable 
D’acord amb la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  
 
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres 
presents l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i la Unió de 
botiguers i comerciants de Breda.  
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Segon.- Comunicar el present acord a la Unió de botiguers i comerciants de Breda .  
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde, com a president d’aquesta Corporació i en representació d’aquest 
Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , 
per subscriure el citat convenir de col·laboració i quans documents siguin necessaris en la seva 
execució.  
 
Quart.-  El present acord serà objecte de ratificació en la propera sessió ordinària de ple. “  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació  
el següent acord: 
 
Primer.-  Ratificar l’aprovació del Conveni de Col·laboració entre Ajuntament de Breda i la Unió 
de botiguers i comerciants de Breda. 
 
Segon.-  Enviar certificació del present acord a la Unió de botiguers i comerciants de Breda . 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord 
 
Intervencions 
El Sr. Amargant del grup municipal d’ERC, esmenta que es mostren a favor d’aquest punt perquè 
es bo per el poble i a més amb aquesta col·laboració és imprescindible per afavorir la 
dinamització comercial. Pregunta sobre el punt 6è, quines seran les aportacions.  
 
El Sr. Alcalde respon que l’import fixat en el conveni és un màxim.  
 
El Sr. Frias del grup municipal Tots per Breda, finalitza el torn d’aclariments.  
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
4.- Ratificació Decret d’alcaldia 422/2011 de 30 de  desembre de 2011 de l’expedient 8/2011 
de la modificació de crèdit per ampliació 
 
Antecedents 
Atès el que estableix l’article 178 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la 
Llei d’hisendes locals, i l’article 39 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88 Reguladora d’hisendes Locals, 
derogada pel vigent Text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en matèria 
pressupostària. 
 
La Base 7ª de les d’execució del Pressupost, preveu que la Presidència, mitjançant decret, podrà 
aprovar els expedients d’ampliació de crèdit, previ informe de la Intervenció de Fons. 
 
I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons. 
 
D I S P O S O 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient d’ampliació de crèdit 8/2011 de conformitat amb el detall que a 
continuació s’indica: 
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CRÈDITS GENERATS 
Partida Denominació Import € 
Fun Eco   
1 62301 Liquid. Prov. Extinció contracte aigua i claveg. (2004-2007) 115.850,42 
TOTAL 115.850,42  

 
 
INGRESSOS AFECTATS  
Concepte Descripció Import € 

55100 Clàusula 25 Plec condicions per concessió gestió serv. 
Aigua i clavegueram 115.850,42 

TOTAL 115.850,42 
 
SEGON.- Ratificar pel Ple l’expedient 8/2011de modificació de crèdit per ampliació. 
 
TERCER.- Que per part de la dependència d’Intervenció de Fons es procedeixi a la pràctica dels 
assentaments necessaris per a l’execució del present decret 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació  
el següent acord: 
 
Primer.-  Ratificar l’aprovació de l’expedient 8/2011 de modificació de crèdit per ampliació. 
 
Segon.-  Enviar certificació del present acord als serveis comptables de la corporació per tal de 
que consti a l’expedient. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
El Sr. Dídac Manresa, del grup municipal ERC de Breda, pregunta que ha passat amb els 
115.850,42 euros.  
 
El Sr. Alcalde respon que aquests 115.850,42 € els ha pagat AAT, que equival a l’entesa entre 
l’Ajuntament de Breda i SOREA, del litigi existent, sobre l’import d’indemnització per l’extinció 
anticipada de la concessió amb aquesta derivat de sentencia judicial.  
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 abstencions 
Breda@XXI: 1 abstenció 
 
 
5.- Ratificació Decret d’alcaldia 423/2011 de 30 de  desembre de 2011 de l’expedient de 
crèdit extraordinari 2011/7 
 
Antecedents 
Atès el que estableix l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la 
Llei d’hisendes locals, i l’article 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88 Reguladora d’hisendes Locals, 
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derogada pel vigent Text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, en matèria 
pressupostària.. 
 
I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons. 
 
D I S P O S O 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari 2011/7 de conformitat amb el detall que 
a continuació s’indica: 
 
DESPESES : CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
Partida Denominació Import € 
Fun Eco   
1 23300 Altres indemnitzacions 24.416,90 
1 35200 Interessos de demora 63.347,50 
TOTAL 87.764,40  

 
INGRESSOS : AUGMENT DE LES PREVISIONS  
Concepte Descripció Import € 

55100 Clàusula 25 Plec condicions per concessió gestió serv. 
Aigua i clavegueram 

87.764,40 

TOTAL 87.764,40 
 
SEGON.- Ratificar pel Ple l’expedient de crèdit extraordinari 2011/7.  
 
TERCER.- Que per part de la dependència d’Intervenció de Fons es procedeixi a la pràctica dels 
assentaments necessaris per a l’execució del present decret 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.-  Ratificar l’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari 2011/7. 
 
Segon.-  Enviar certificació del present acord als serveis comptables de la corporació per tal de 
que consti a l’expedient. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord 
 
 
6.- Aprovació modificació pressupostària per transf erència de crèdits entre aplicacions de 
despeses de diferents grups de funció.  
 
Antecedents  
Davant l’existència d’un error en l’elaboració del pressupost, es va consignar un crèdit de més 
51.000 euros en l’aplicació pressupostària número 9.21200 “Reparacions i manteniment d’edificis 
i altres construccions“ enlloc de fer-ho a on havia d’anar consignada que era en l’aplicació 
número 3.21200 “Reparacions i manteniment d’edificis i béns públics”.  
 
Per tant s’ha de modificar el pressupost, fent una transferència positiva de + 51.000 euros a 
l’aplicació 3.21200 i fent una transferència en negatiu de - 51.000 en l’aplicació 9.21200.  
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Atès l’informe del Secretari Interventor, de data 25 d’abril de 2012, sobre la legislació aplicable i 
el procediment a seguir i en relació a què no s’augmenta ni disminueix la quantitat del pressupost 
2012.  
 
Legislació aplicable 
Articles 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Articles 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, per el que es desenvolupa el capítol I, 
del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Articles 22.2.e) i 113 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per el que s’aprova l’estructura de pressupostos de 
les entitats locals.  
 
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l ’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 1/2012 per transferència entre 
aplicacions de diferents grups de funció, d’acord amb el següent detall  
 
Altes en aplicacions de despeses 
Aplicació Pressupostària Descripció Euros 
3 21200 Reparació i manteniment d’edificis 

i de bens públics 
51.000,00 

  TOTAL DESPESES 51.000,00 
 
Baixes en aplicacions de despeses 
Aplicació Pressupostària Descripció Euros 
9 21200 Reparació i manteniment d’edificis i 

altres construccions 
-51.000,00 

  TOTAL DESPESES -51.000,00 
 
Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci que s’inserirà en el taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per el termini de 
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
al·legacions i reclamacions que creguin pertinents.  
 
Tercer.- L’expedient s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de tornar a passar 
l’expedient per ple, si en el transcurs dels quinze dies d’exposició al públic no es produeixen 
al·legacions ni reclamacions. En cas contrari, el Ple haurà de resoldre-les en el termini d’un mes.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
El Sr. Manresa pregunta quin és el raonament per fer aquesta modificació.  
 
El Sr. Alcalde respon que hi va haver una equivocació de partida al transcriure informàticament 
les dades de quantitat.  
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Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 abstencions 
Breda@XXI: 1 a favor 
 
 
7.- Aprovació inicial de l’ordenança municipal regu ladora dels requisits formals en el 
procés d’empadronament  
 
Antecedents  
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 23 d’abril de 2012 se sol·licità informe de 
Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’Ordenança 
municipal reguladora dels requisits formals en el procés d’empadronament. 
Considerant l’esmentat informe emès en data 23 d’abril de 2012, i vist l’avantprojecte elaborat 
per el Secretari Interventor d’estudi d’ordenança. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, és l’òrgan 
competent per l’aprovació de la present ordenança i per tot el que s’ha exposat,  
 
Es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels requisits formals en el procés 
d’empadronament. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o 
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini mínim 
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que 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 al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte  
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
8.- Aprovació provisional de la modificació de l’Or denança Fiscal número 17, reguladora 
de la taxa per a la prestació de serveis en la pisc ina municipal de Breda 
 
Antecedents  
Degut a que de la prestació del servei municipal de piscina, comporta un dèficit de 17.072,67 
euros, amb les taxes vigents, es necessari fer una modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal, 
per a poder sanejar el dèficit produït per la mateixa.  
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Tenint en compte el context econòmic i social actual i el cost de manteniment i funcionament de 
l’equipament. 
 
Es fa del tot necessari aplicar un augment en les taxes 
 
Legislació aplicable 
Article 15 al 21 i 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Article 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, l’acord d’aprovació de la 
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa és competència del Ple i la validesa de 
l’acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, tal com estableix 
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril.  
 
En relació a l’article 17.4 del RDL 2/2004 de, de 5 de març, es disposa que en tot cas, els acords 
definitius no entraran en vigor fins que s’hagi portat a terme la seva publicació.  
 
Per tots aquells tributs que meriten l’1 de gener i tenen període anual es necessari que la 
modificació de l’ordenança s’hagi publicat abans d’aquesta data per a que puguin entrar en vigor, 
com és per exemple IBI, IVTM i altres taxes de meritament l’1 de gener i període anual.  
 
Atès que aquesta Ordenança Fiscal número 17, , en el seu article número 7 disposa que el 
període impositiu i l’acreditament apareix quan es sol·licita el servei. Per tant, és un tribut que la 
publicació es pot fer en posterioritat a l’1 de gener i entrarà en vigor al dia següent de la 
publicació.  
  
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l ’adopció dels següents acords :  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal número 17 que 
regula la taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal, que quedarà redactada de la 
manera següent: 
 

Article 6 - Quota tributària  
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

 Mensual (€) Temporada (€) 
1.- Abonaments familiars:     
- Matrimonis o parella de fet (per parella) 42 75 
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys 18,50 28 
- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon 8,50 15 
2.- Abonaments individuals:     
- Menors (de 6 a 16 anys) 18 31,50 
- Joves (de 17 a 30 anys) 20,50 36 
- Adults (des de 30 anys)  35 47 
- Jubilats 20,50 36 
3.- Entrada per dia Laborables (€) Dissabtes i Festius (€) 
- De 6 a 16 anys 2,80 3,50 
- Des dels 16 anys 4,20 4,80 
- Jubilats 2,80 3,50 
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2. S’entén per abonament mensual el que permet l’accés a les piscines municipals des del dia de 
l’obertura el mes de juny fins als 31 de juliol o bé des de l’1 d’agost fins al tancament el mes de 
setembre. 
 
3. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals de forma gratuïta: 

a) Les persones amb disminució física o psíquica acreditats amb el certificat de l’ICASS 
amb un grau igual o superior al 33% 
b) Els menors de 6 anys i els majors de 70 

    Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% i/o de 
forma    
    gratuïta, altres situacions personals i/o familiars de caire social greus o molt greus, 
degudament  
    acreditades documentalment i amb informe favorable dels Serveis Socials de Breda. 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies a fi que les persones 
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
Cas que no es presentessin al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors 
provisional, sense necessitat de cap més acord plenari.  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest 
acord. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
9.- Aprovació provisional de la modificació de l’or denança fiscal número 28, reguladora de 
la taxa per a activitats de formació i oci. 
 
Antecedents  
Degut a que de la prestació del torneig de futbol 7, amb les taxes vigents comporta un dèficit del 
servei quantificat en 1.727,57 euros , es necessari fer una modificació de l’article 6 de 
l’ordenança fiscal, per a poder sanejar el dèficit produït per la mateixa.  
 
Tenint en compte el context econòmic i social actual i el cost del servei es fa del tot necessari 
aplicar un augment en les taxes 
 
Legislació aplicable 
Article 15 al 21 i 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Article 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, l’acord d’aprovació de la 
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa és competència del Ple i la validesa de 
l’acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, tal com estableix 
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril.  
 
En relació a l’article 17.4 del RDL 2/2004 de, de 5 de març, es disposa que en tot cas, els acords 
definitius no entraran en vigor fins que s’hagi portat a terme la seva publicació.  
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Per tots aquells tributs que meriten l’1 de gener i tenen període anual es necessari que la 
modificació de l’ordenança s’hagi publicat abans d’aquesta data per a que puguin entrar en vigor, 
com és per exemple IBI, IVTM i altres taxes de meritament l’1 de gener i període anual.  
 
Atès que aquesta Ordenança Fiscal número 28, , en el seu article número 7 disposa que el 
període impositiu i l’acreditament apareix quan es sol·licita i es formalitza la matrícula. Per tant, 
és un tribut que la publicació es pot fer en posterioritat a l’1 de gener i entrarà en vigor al dia 
següent de la publicació.  
  
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l ’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6.1.3 de l’ordenança fiscal número 28 
reguladora de la taxa per a activitats de formació i oci , que quedarà redactada de la manera 
següent:  
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La taxa es determinarà en funció de cadascuna de les activitats. 
 
1.3.  Torneig de futbol-7 € 
Cada equip inscrit abonarà una quota única de  175,00 
 
El torneig es celebrarà al camp d’esports municipal, de dilluns a divendres, el mes de juliol. Amb 
celebració d’un màxim de quatre partits diaris, de 21.00 a 23.00 hores. 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies a fi que les persones 
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Cas que no es presentessin al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors 
provisional, sense necessitat de cap més acord plenari.  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
El Sr. Amargant manifesta que el grup ERC entén que l’Ajuntament no es pot fer càrrec d’unes 
despeses que s’ha de fer càrrec l’usuari.  
 
El Sr. Marín, del grup municipal Breda@XXI-PM, manifesta que no és un luxe aquestes activitats 
i que l’esport és una necessitat important.  
 
El grup municipal d’ERC, manifesta que no és una primera necessitat.  
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
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10.- Proposta aprovació provisional de la modificació de  l’Ordenança Fiscal número 16, 
reguladora de la taxa per a la prestació del servei  d’escola bressol municipal de Breda 
 
Antecedents  
Degut a les baixades en l’import per alumne equivalent en les subvencions públiques per al 
funcionament de les escoles bressol municipals, aplicades pel govern de la Generalitat de 
Catalunya, tenint en compte el context econòmic i social actual i el cost de manteniment i 
funcionament del centre escolar. Es fa del tot necessari aplicar un augment en les quotes dels 
serveis de l’escola bressol municipal, pel proper curs 2012-2013. 
 
 
Legislació aplicable 
Article 15 al 21 i 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Article 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, l’acord d’aprovació de la 
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa és competència del Ple i la validesa de 
l’acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, tal com estableix 
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril.  
 
En relació a l’article 17.4 del RDL 2/2004 de, de 5 de març, es disposa que en tot cas, els acords 
definitius no entraran en vigor fins que s’hagi portat a terme la seva publicació.  
 
Per tots aquells tributs que meriten l’1 de gener i tenen període anual es necessari que la 
modificació de l’ordenança s’hagi publicat abans d’aquesta data per a que puguin entrar en vigor, 
com és per exemple IBI, IVTM i altres taxes de meritament l’1 de gener i període anual.  
 
Atès que aquesta Ordenança Fiscal número 16, reguladora de la taxa per la prestació del servei 
d’escola bressol, en el seu article número 7 disposa que el període impositiu i l’acreditament 
apareix quan es sol·licita el servei. Per tant, és un tribut que la publicació es pot fer en 
posterioritat a l’1 de gener i entrarà en vigor al dia següent de la publicació.  
  
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l ’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 16 que regula la 
taxa de l’escola bressol, que quedarà redactada de la manera següent: 
 
  € 
Matrícula 65,00 
Material 50,00 

Pagaments   
25,00 setembre, amb la primera quota   
25,00 gener, amb la quota del mes   

Escolaritat mensual   
De 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00 hores 160,00 
De 9:00 a 17:00 hores 235,00 
De 9:00 a 12:00 hores 125,00 
De 9:00 a 15:00 hores 205,00 
De 15:00 a 17:00 hores 90,00 
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Acollida   
Fixa mensual, 1 hora o fracció 50,00 
Eventual   
1 hora o fracció 8,00 
De 12:00 a 15:00 hores 10,00 
De 12:00 a 17:00 hores 19,00 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies a fi que les persones 
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Cas que no es presentessin al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors 
provisional, sense necessitat de cap més acord plenari.  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
El Sr. Amargant del grup municipal d’ERC, manifesta que el grup entén la situació de necessitat 
de l’Ajuntament d’augmentar la taxa. És evident que la gestió és deficitària però que no és de 
bon rebut aquesta pujada, per la situació econòmica dels vilatans. L’Escola Bresso és un servei 
necessari. Per concepte l’Escola és important per a dur una tasca educadora i l’Ajuntament 
hauria de fer tots els esforços possibles per salvaguardar aquest servei i que faria falta un pla 
d’austeritat econòmica, i així obtenir una partida econòmica per a cobrir aquesta despesa 
necessària.  
 
El Sr. Marín també manifesta que no és de rebut aquesta modificació.  
 
L’Alcalde manifesta que no és la situació econòmica de l’Ajuntament la que comporta aquesta 
pujada de taxes, sinó que és la situació de la Generalitat de Catalunya, i què aquest increment 
es fa pensant amb les aportacions de mitges i jornades senceres.  
 
L’Alcalde a pregunta del Sr. Amargant, manifesta que preveu ajudes socials a 7 o 8 famílies a 
informe dels Serveis Socials.  
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 abstencions 
Breda@XXI: 1 en contra 
 
 
11.- Moció en contra de la reforma laboral imposada  pel govern de l’estat. 
 
El grup municipal de ERC presenta la següent moció: 
 
El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la fallida 
del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima situació 
que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques 
a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió 
Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant greument els 
elements fonamentals del nostre model d’estat del benestar.  
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L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat públiques, així com la reducció 
radical de la despesa social que dóna cobertura, principalment, a la població més humil i a 
aquells que han perdut la seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la 
cohesió social al nostre país.  
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió sobre les 
condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret la reforma 
laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya. Una reforma que significa un 
enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota l’excusa de 
trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra economia, el Govern de 
l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies 
d’indemnització. És una reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació 
d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els 
empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva 
continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, amb la qual cosa els que 
hagin exhaurit la prestació seran difícilment contractables. Aquesta reforma imposada també 
dóna un greu cop la negociació col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a principal 
referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima 
feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i mitjanes.  
 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han pres 
introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions laborals. De 
res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha generat més 
d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica cal 
estimular la demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó 
garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant 
l’accés al crèdit de les empreses i les famílies.  
 
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans i 
ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles persones que més 
pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals 
de les nostres ciutats i viles, demanem al Govern central que: 
 
1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral que va 
entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i, 
 
2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i 
econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació veritablement 
estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer 
passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu.  
 
3.- Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i cohesió social en uns 
moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni 
subsidi per desocupació.  
 
4.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en vigor del 
nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de 
finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions 
catalanes.  
 
Intervencions  
No hi ha intervencions rellevants  
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Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
12.- Moció sobre l’emplaçament dels plens municipal s 
 
El grup municipal de ERC presenta la següent moció: 
 
Atès que la celebració del Ple municipal és l’òrgan democràtic i de presa de decisions de més 
rellevància dins de l’àmbit local. 
Ateses les dificultats que tenen les persones grans o persones amb una mobilitat reduïda a 
accedir a la sala de plens municipal degut a l’existència d’escales. 
Atesa la voluntat del grup municipal d’ERC-Breda de voler obrir els plens a la major part de la 
població, i en consonància directe amb la iniciativa de repartir porta a porta l’ordre del dia de les 
sessions plenàries. 
Atès que hi ha emplaçaments més idonis per a la celebració dels plens, tan pel que fa a 
qüestions d’accessibilitat com a qüestions de capacitat d’assistència de públic. 
 
Per tot això exposat, el grup municipal d’ERC-Breda  demana que: 
 
1.- La celebració dels plens municipals es dugui a terme a la sala polivalent del centre cívic. 
2.- Que aquest canvi en l’emplaçament sigui efectiva a partir del Ple posterior a l’aprovació 
d’aquesta moció. 
3.- Que s’informi sobre el canvi en l’emplaçament de manera convenient a la població. 
 
Intervencions 
No hi ha intervencions rellevants  
 
Votació 
No s’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 en contra 
Tots per Breda: 2 en contra 
ERC: 4 a favor 
Breda@XXI: 1 a favor 
 
 
13.- Moció per un finançament local català 
 
El grup municipal de ERC presenta la següent moció: 
 
Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals. 
 
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb l’objectiu de 
garantir la suficiència financera. 
 
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és preocupant i 
precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que comporta dificultats en 
la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans. 
 
Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de connexió 
entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de competències ha d'anar 
acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les 
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correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels 
serveis traspassats”. 
 
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar la seva 
pròpia llei de finances locals (...)”. 
 
Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els catalans 
destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que milions d’euros no tornin a 
Catalunya, conegut com a dèficit fiscal. 
 
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal just per 
Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, petició que abandera 
el Govern del país. 
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu compromís a 
desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que garanteixi la suficiència 
financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal, suposarà un major finançament pels 
municipis catalans, amb uns criteris de repartiment més adequats a la nostra realitat. 
 
Es proposa el següent: 
 
ACORD 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que suposi 
una millora en el finançament dels governs locals. 
 
Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en la 
línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i també dels 
governs locals. 
 
Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM. 
 
Intervencions  
El Sr. Alcalde President observada la moció del grup municipal d’ERC Breda, manifesta al Sr. 
Secretari de l’Ajuntament, la procedència de retirar el punt 16 de l’ordre del dia.  
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 a favor 
Breda@XXI: 1 en contra 
 
 
14-. Moció per la declaració del dia d’europea 2012  
  
El grup municipal de CiU presenta la següent moció: 
 
Amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Unió Europea es dotava del marc institucional i 
dels mètodes de treball necessaris per encarar amb èxit els importants reptes que teníem 
plantejats per als propers anys. No obstant, l'actual crisi econòmica i financera ha fet que, per la 
via de la necessitat, i dels fets consumats ens haguem trobat amb un Tractat de Lisboa 
insuficient que ens ha obligat a avançar en una millor coordinació i governança dels diferents 
governs dels Estats membres i les institucions europees. 
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Altrament, aquest 2012 commemorem els primers 10 anys de l'entrada de l'EURO al nostre país i 
a la Unió Europea (2002-2012), una moneda comuna compartida primer per dotze Estats i 
actualment ja per disset. 
  
Tanmateix s'ha produït l'acord d'adhesió de la República de Croàcia previst per l'any 2013, la 
primera adhesió després de la darrera de Romania i Bulgària, passant a ser ja l’Europa dels 28 
Estats membres. 
 
També aquest 2012 celebrem l'Any Europeu de l'Envelliment actiu i de la Solidaritat 
intergeneracional. Per una banda, fem un reconeixement a un envelliment actiu que és i serà 
molt important en la societat actual i especialment en els propers anys. Un envelliment actiu que 
a la vegada és necessari per la comunitat i alhora es converteix en un envelliment també 
productiu. I paral·lelament fem un plantejament de solidaritat entre les diverses generacions que 
coexisteixen en la nostra societat europea, amb la finalitat de trobar un equilibri i una cohesió 
social essencial per mantenir el benestar i nivell de vida aconseguit durant els darrers anys 
d'esforços. 
  
Per últim, ens trobem davant de reptes importants com el canvi climàtic, l’esgotament del model 
energètic actual, els problemes de sostenibilitat del model social, la pèrdua de pes polític i 
econòmic davant dels Estats emergents en l’escenari internacional o el paper que li pertoca a 
Europa com a actor global. 
 
S’ha afegit a aquests desafiaments les crisis del nord d’Àfrica i l’Orient mitjà, que ens afecten 
plenament i que exigeixen a Europa respostes geoestratègiques d’estabilitat i, al mateix temps, 
solucions coherents amb la nostra concepció dels drets humans i els valors de la democràcia.  
 
Reptes que caldrà resoldre amb certa rapidesa per no perdre definitivament un tren en el qual ja 
comencem a fer tard. Reptes que requereixen cada cop més unitat i voluntat política per dur a 
terme l’esforç coordinat de les institucions comunitàries, dels Estats Membres de la UE, i de les 
seves regions i municipis, així com també dels agents socials i del conjunt de la societat civil 
europea. 
 
No obstant les dificultats i les desavinences puntuals, Europa té la ferma voluntat de buscar 
solucions als problemes de forma conjunta. És en aquest context que la Unió Europea ha 
aprovat l'estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador. 
 
Atesos aquests antecedents es proposa els següents  
 
ACORDS: 

 
Primer.-  Reconèixer que la pertinença a la Unió Europea ens han ajudat a transformar la nostra 
societat de forma positiva, ens han permès modernitzar els nostres pobles i ciutats, i ens han 
posicionat en l'escenari internacional. 

 
Segon.-  Aquest 2012, any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional, 
volem dedicar una especial atenció a un envelliment actiu que alhora sigui productiu i a una 
solidaritat entre les diferents generacions europees que ens han d’aportar aquest equilibri social 
de benestar per a tothom. 

 
Tercer.-  L'estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 ens ha de servir per que la Unió Europea 
trobi solucions basades en el consens social i polític per avançar en un model de 
desenvolupament més intel·ligent, sostenible i integrador socialment. 
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Quart.-  Hem d’impulsar la promoció d’una economia basada en el coneixement i la innovació 
que són cabdals per garantir el nostre creixement, així com incrementar la cooperació 
públicoprivada i la responsabilitat social de les empreses. 

 
Cinquè.-  Avançar vers una política energètica comuna a l’interior dels estats membres i 
projectada a l’exterior. Una política energètica eficient pel que fa al consum sostenible, pel que 
fa al cost i com a part de la lluita contra el canvi climàtic, tenint cura i respecte pels recursos 
naturals.  

 
Sisè.-  Compartir els valors de solidaritat, justícia i inclusió social que són propis de la societat 
democràtica europea i aplicar-los a la nostra comunitat. Ens hem de comprometre des de tots 
els àmbits de responsabilitat a lluitar més eficaçment contra la pobresa i l’exclusió social que 
actualment afecten a quasi un 20% de la població de la Unió Europea. 

 
Setè.- Formar amb les capacitacions adequades els nous llocs de treball, garantint un nou 
model social europeu més just i igualitari, que ens permeti lluitar contra l’increment de l’atur a la 
Unió Europea i aconseguir crear més i millors llocs de treball amb l'objectiu d'aconseguir una 
millor cohesió social en el territori. 

 
Vuitè.-  Desenvolupar amb més rapidesa tot el potencial que encara té el Tractat de Lisboa, per 
poder avançar vers una Europa més democràtica, propera, transparent, i amb unes institucions 
més eficaces i eficients, a fi de reforçar el lideratge de la Unió Europea, tant en l'àmbit interior 
com amb la resta del món. 

 
Novè.-  Actuar de forma més decidida en la política exterior de la Unió Europea per donar 
respostes més eficaces als conflictes internacionals, alhora que cal desenvolupar el servei 
diplomàtic europeu de forma ràpida, efectiva i amb credibilitat. 

 
Desè.- Treballar per construir una ciutadania europea forta, que comparteixi valors, drets i 
deures vinculats a un projecte comú, ja que aquesta serà la millor garantia del nostre futur. És 
imprescindible, per tant, el seu impuls i la seva consolidació. 

 
Onzè.- Traslladar aquest acord al Consell Català del Moviment Europeu. 
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 a favor 
Breda@XXI: 1 en contra 
 
 
15.- Moció per reclamar que l’estat espanyol faci e fectiva la transferència del 0,7% dels 
fons provinents de l’IRPF destinats a programes de cooperació i voluntariat socials. 
 
El grup municipal de CiU presenta la següent moció: 
 
Atès què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva 
en matèria d’acollida i integració de persones immigrades, joventut, polítiques de gènere, serveis 
socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies en el seu article 114.2: “correspon a la 
Generalitat, en matèries de competència exclusiva, l’especificació dels objectius als quals es 
destinen les subvencions estatals i comunitàries europees territorialitzables, i també la regulació 
de les condicions d’atorgament i la gestió, incloent-hi la tramitació i la concessió.  
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Atès que el Govern de l’Estat no ha acatat la Sentència del Tribunal Constitucional 178/2011, del 
8 de novembre de 2011, en relació a les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
sotmeses al règim general de subvencions de l’àrea de serveis socials, famílies i discapacitat, i la 
Sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009, del 16 de desembre de 2011, amb 
relació a les bases i a la convocatòria de subvencions per a la realització de cooperació i 
voluntariat social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. 
 
Atès que ambdues sentències recents del TC i del TS, confirmen la doctrina del Tribunal 
Constitucional que es va fixar en la sentència 13/1992, en què s’estableix que l’Estat pot destinar 
fons a subvencions en matèries de competència exclusiva de les comunitats autònomes, 
especificant-ne la destinació i regulant les seves condicions essencials d’atorgament, fins on ho 
permet una competència genèrica, bàsica o de coordinació, però sempre ha de deixar marge a 
les comunitats per concretar amb major detall l’afectació o el destí, i, al menys, per desenvolupar 
i complementar la regulació de les condicions d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació. 
 
Atès que, en el Ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de febrer, es va votar en contra de la 
transferència a la Generalitat de la recaptació que es realitza a Catalunya de l’IRPF destinat a 
finalitats socials. 
 
Per tot això, sol·licitem l’aprovació dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.-  Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la consecució de la 
reivindicació històrica d’assolir el traspàs dels fons provinents de l’assignació tributària a fins 
socials de les declaracions de la renda de les persones físiques que corresponen a Catalunya.  
 
Segon.-  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l’Estat a 
acatar la Sentència del Tribunal constitucional 178/2011 del 8 de novembre de 2011 i la 
Sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009 del 16 de desembre de 2011. 
 
Tercer .- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l’Estat a que 
traslladi el contingut de les esmentades sentències a la convocatòria de la declaració de la renda 
del 2012, perquè la Generalitat reguli, tramiti, resolgui i liquidi les subvencions derivades del 
0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
 
Quart.-  Donar suport a totes les accions legals que el Govern de la Generalitat de Catalunya 
consideri necessàries en el supòsit que el Govern de l’Estat es negui a complir les sentències del 
Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem, en referència a aquest tema i detallades anteriorment. 
 
Cinquè.-  Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta 
del Parlament de Catalunya i a tots els Grups parlamentaris del Parlament, així com al del 
Govern de l’Estat espanyol i als membres de la Taula del Tercer Sector a través de la seva 
presidenta. 
 
Intervencions 
No hi ha intervencions rellevants  
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
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16.- Moció per a un finançament local català 
 
El grup municipal de CiU presenta la següent moció: 
 
Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals.  
 
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb l’objectiu de 
garantir la suficiència financera.  
 
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és preocupant i 
precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que comporta dificultats en 
la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans. 
 
Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de connexió 
entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de competències ha d'anar 
acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les 
correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels 
serveis traspassats”.  
 
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar la seva 
pròpia llei de finances locals (...)”.  
 
Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els catalans 
destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que milions d’euros no tornin a 
Catalunya, conegut com a dèficit fiscal. 
 
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal just per 
Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, petició que abandera 
el Govern del país.  
 
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu compromís a 
desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que garanteixi la suficiència 
financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal, suposarà un major finançament pels 
municipis catalans, amb uns criteris de repartiment més adequats a la nostra realitat. 
 
Es proposa el següent: 
 
ACORD 
 
Primer.- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre els seus recursos i el seu futur de 
manera lliure i democràtica, incloent-hi especialment la nostra capacitat per decidir sobre els 
nostres recursos, els nostres impostos i la nostra capacitat física. 
 
Segon.-  Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que suposi 
una millora en el finançament dels governs locals. 
 
Tercer.-  Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en la 
línia del concert econòmic, que posi punt i final al dèficit fiscal que pateix i que obliga a les 
Administracions Públiques, inclosos als ajuntaments, a executar importants ajustos 
pressupostaris derivats de la crisis econòmica actual i suposi una millora en el finançament de 
Catalunya i també dels governs locals. 
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Quart.-  Manifestar que el Pacte Fiscal proposat i basat en el concert econòmic és necessari, 
compatible amb la Constitució Espanyola i jurídicament viable, ja quela LOFCA permet que 
s’apliqui a latres comunitats autònomes un règim fiscal diferencial. 
 
Cinquè.-  Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya i a l’ACM. 
 
Intervencions 
El Sr. Alcalde President en el punt 13è de l’ordre del dia ha manifestat la voluntat de retirar 
aquest punt de l’ordre del dia.  
 
 
17.- Moció a instar el govern de la generalitat de Catalunya a garantir el manteniment de 
les llars d’infants municipals  
 
El grup municipal de CiU presenta la següent moció: 
 
L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent que ha 
portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva educativa i social, 
era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des d’aquesta perspectiva, l’escola 
bressol ha estat qualificada com a espai educatiu, ample i flexible, que permet atendre 
adequadament tant els interessos dels infants com els de les famílies i de la comunitat.  
 
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques educatives de 
proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la petita infància i a les seves 
famílies.  
 
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada arran d’una 
iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars d’infants de titularitat 
pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda 
real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu, reclamat per la societat, 
amb el que es fa front a diverses necessitats prioritàries: educatives, de conciliació laboral, 
d’inclusió i vertebració social, d’equilibri territorial del país...  
 
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en compte la 
complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per 
als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. 
Així, es va considerar que el finançament local era essencial per garantir que els ajuntaments 
poguessin desenvolupar eficaçment la seva gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 
1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les 
llars.  
 
L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot establint respecte 
els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin garantides les condicions 
bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest servei públic”, afegint que aquests 
convenis “han de prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de 
la Generalitat”.  
 
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la reducció dels 
fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una disminució significativa 
de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat financera de bona part de les llars 
d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de la situació econòmica i financera de la 
Generalitat, creiem que cal prioritzar el manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments 



  

Ajuntament de 
Breda  

 

 

Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  

www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat 
22 

han de continuar disposant dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives a la 
primera infància, amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la convivència.  
 
Per això, sol·licitem l’aprovació dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.-  Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, suficients i 
correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles 
bressol municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de 
les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania.  
Segon.-  Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 € 
anunciada per la conselleria d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir l’esmentat import 
per als cursos següents.  
Tercer.-  Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats municipalistes de fer 
sostenible la provisió pública de serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable 
de col·laboració i corresponsabilitat entre les administracions educatives.  
Quart.-  Instar al Departament d’Ensenyament a trobar mesures necessàries que permetin la 
sostenibilitat i l’optimització del model d’Escoles Bressol.  
Cinquè.-  Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons  
 
Intervencions  
No hi ha intervencions rellevants.  
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
18.- Moció de recolzament a la iniciativa legislati va popular de la regulació de la dació en 
pagament, de paralització dels desnonaments i de ll oguer social. 
 
El grup municipal de Breda@XXI-PM presenta la següent moció: 
 
(Pendent de rebre) 
 
Intervencions 
No hi ha intervencions rellevants 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
19.- Assumptes urgents. 
 
Concertar una operació de préstec a llarg termini p el finançament de les obligacions 
certificades segons el RDL 4/2012 de 24 de febrer. 
 
Antecedents 
Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, va establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitat locals, d’obligat compliment per totes elles. 
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Vist que el Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, va crear el Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors, regulant, entre d’altres i de maner parcial, el procediment per executar 
el pagament als proveïdors. 
 
Vist l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, per la que es publica l’Acord de la Comissió Delegada 
del Govern per Assumptes Econòmics d’1 de març de 2012, per la posada en marxa del 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les Entitats locals. 
 
Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, preveia que el finançament del pagament als proveïdors es 
podria fer mitjançant una operació d’endeutament a llarg termini de l’Ajuntament, i que caldria 
que prèviament l’Ajuntament aprovés un Pla d’Ajust. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de març de 2012, va aprovar el Pla d’Ajust que 
s’havia d’enviar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Atès que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha comunicat, mitjançant una nota en 
la seva web, que el Pla d’Ajust presentat per l’Ajuntament ha estat valorat favorablement. 
 
Vistos els articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, on es disposa que les Entitats Locals podran concertar, 
entre d’altres instruments financers, préstecs o crèdits a llarg termini. 
 
Atès que l’informe de la Intervenció, emès en data 07/05/2012, posa de manifest que l’operació 
d’endeutament a llarg termini a concertar per l’Ajuntament no es troba prevista en el pressupost 
municipal, i en conseqüència l’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Atès que en aquest mateix informe de la Intervenció, emès en data 07/05/2012, es constata la 
capacitat de l’Ajuntament en aquest exercici 2012 per fer front a les despeses financeres 
derivades de l’operació d’endeutament referida. 
 
Vistes que les condicions financeres de l’operació són les fixades en l’Ordre PRE/773/2012, en 
els seus apartats cinquè, sisè i setè. 
 
Vist que l’article 7 apartat cinquè del Reial Decret-llei 4/2012, estableix que un cop valorat 
favorablement el pla d’ajust l’operació d’endeutament s’entendrà autoritzada, als efectes del 
previst en l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist el que disposa l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, en matèria de tutela financera dels ens 
locals, del Departament d’Economia i Finances, on diu que les operacions de crèdit que no 
estiguin subjectes a autorització, s’han de comunicar a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor, segons determina l’art. 4.1 d’aquesta Ordre. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, previ informe favorable de la Intervenció, 
l’adopció del següent  
 
ACORD  
 
Primer.-  APROVAR la formalització d’una operació d’endeutament a llarg termini, per un import 
de 275.951,53 € (dos-cents setanta-cinc mil nou-cents cinquanta-un, amb cinquanta-tres euros) 
amb les següents condicions: 
 
Entitat financera: La que s’assigni a aquest Ajuntament en el marc del Reial Decret-llei 4/2012, 
de 24 de febrer. 
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Termini: 10 anys, inclosos dos de carència de principal. 
 
Tipus d’interès: L’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats 
més un marge màxim de 115 punt bàsics als que s’afegirà un marge d’intermediació d’un màxim 
de 30 punts bàsics. 
 
Sistema d’amortització: El que finalment s’acordi en la formalització de l’operació, si bé s’admetrà 
amortitzacions avançades de l’operació. 
 
Segon.-  ESTABLIR que es doni compte al Ple de les condicions definitives de la present 
operació d’endeutament a llarg termini, tan bon punt es coneguin. 
Tercer.-  TRAMETRE al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l’adopció del present 
acord. 
 
Quart.-  TRAMETRE a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, del 
Departament d’Economia i Coneixement, la documentació prevista a l’article 4.1 en relació al 3.2 
de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Cinquè.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
No hi ha intervencions rellevants 
 
Votació 
Es vota a favor per unanimitat d’incloure aquest punt per urgència.  
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: Abstenció 
Breda@XXI: Abstenció 
 
 
20.- Precs i preguntes.  
 
El Sr. Marín, fa esment a la mort d’un ciutadà de Breda per temes de salut i pregunta si des de 
l’Ajuntament s’ha fet un seguiment de l’intervenció dels serveis mèdics per si va fallar el sistema 
sanitari.  
 
El Sr. Alcalde respon que es va estar en contacte amb salut i que es volia saber la informació 
relativa a l’intervenció, per escrit. També es va mirar les incidències amb el CAP i amb Salut i 
que es van activar diferents mitjans, per determinar les intervencions mèdiques en relació amb 
cada cas.  
 
El Sr. Amargant pregunta en relació al tema del parc de salut. S’havia demanat una subvenció, 
s’està pendent de rebre.  
 
El Sr. Alcalde, respon que s’ha cursat i que està pendent de rebre la contestació.  
 
El Sr. Amargant pregunta si hi ha previstes posar cistelles, etc.. en places.  
 
El Sr. Anglada respon que s’hi està treballant.  
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El Sr. Manresa, pregunta sobre si les pistes de padel es faran encara que no es presenti ningú a 
la licitació i si el finançament serà municipal o extern.  
 
El Sr. Alcalde respon que serà finançat amb concessió i la finalitat es crear llocs de treball i un 
nou esport a Breda. No hi haurà finançament municipal.  
 
El Sr. Pujol pregunta sobre la fira d’entitats, les entitats que han volgut fer barra han hagut de 
pagar i perquè?  
 
La Sra. Cortada, respon que no ha estat per finançar les festes i que és en virtut d’un acord de 
voluntats amb el Cercle Bredenc.  
 
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 
        
 


