Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 6/2012
Caràcter: Ordinari
Dia: 30 de juliol de 2012
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22:50 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament

Assistents
Sra. Teresa Martorell i Julià (CiU), alcaldessa accidental
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.
Excusat
Sr. Jordi Iglesias i Salip (CiU), alcalde
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 7 de maig 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 28 de maig de 2012: “8.2. Aprovació
de la moció de suport a les polítiques d’ocupació a les persones amb discapacitats”.
4.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 9 de juliol de 2012: “8.1 Aprovació
del Pla Local de Joventut 2012/15 Breda”.
5.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 9 de juliol de 2012: “8.2. Aprovació
del Projecte de participació jove, d’activitats per a ens locals amb Pla Local de Joventut, 2012”.
6.- Donar compte de les condicions definitives de l’operació d’endeutament a llarg termini.
7.- Aprovació compte general de l’exercici 2011.
8.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 21, reguladora de
la taxa per a la prestació de servei de subministrament d’aigua potable en el municipi de Breda.
9.- Aprovació festes locals.
10.- Aprovació del Conveni d’adhesió i cooperació per a la implantació i execució del Pla
d’assistència i suport (PAS) en matèria de protecció civil de la comarca de la Selva.
11.- Aprovació Text Refós del Pla Especial Urbanístic de Conservació i Millora del Nucli Històric.
12.- Delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de les competències municipals per
sancionar infraccions en matèria de sanejament d’aigües residuals.
13.- Moció per la gratuïtat dels peatges de l’autopista AP-7 entre els accessos de Maçanet de la
Selva i la frontera amb frança, mentre durin les obres de construcció i millora de la variant de la
carretra naconal autovia A-2.
14.- Moció en defensa del català.
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15.- Moció a favor del respecte al mapa municipal de Catalunya i en defensa de les
competències exclusives en aquest àmbit de la Generalitat de Catalunya.
16.- Moció per reclamar un finançament just per als ens locals en matèria de desenvolupament
local i polítiques actives d’ocupació.
17.- Moció de suport al pacte fiscal.
18.- Moció pel rebuig a la proposta del Consell General del Poder Judicial, de modificació de les
demarcacions judicials i supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners.
19.- Moció relativa a l’assumpció de les competències municipals derivades de l’aplicació dela llei
de protecció dels animals i l’establiment d’un sistema de finançament destinats als ens locals
per a la seva aplicació.
20.- Moció en suport al moviment # NO VULL PAGAR.
21.- Moció en suport al moviment “DIEM PROU” que aposta per pagar els impostos a l’Agència
Catalana en comptes d’Hisenda.
22.- Moció per a la redacció d’un reglament d’ús i accés als mitjans de comunicació d’àmbit
municipal.
23.- Moció per assenyalar la urgència del compliment de la resolució 539/IX del Parlament de
Catalunya, referent a les obres d’ampliació i millora de la GI-552 i la construcció del carril bici.
24.- Proposta de Moció que formula el grup municipal Breda@XXI al pròxim Ple municipal al
model d’immersió lingüística a l’escola.
25.- Moció defensa dels Consells Comarcals.
26.- Assumptes urgents.
27.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 7 de maig 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
Sra. Alcaldessa accidental sotmet a votació l’acta de la sessió plenària que es va portar a terme
el dia 7 de maig de 2012, essent aquesta la sessió ordinària següent del Ple.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 10 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de 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:
6JG2012 del 16 d’abril de 2012
7JG2012 del 30 d’abril de 2012
8JG2012 del 14 de maig de 2012
9JG2012 del 28 de maig de 2012
A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’alcaldia durant
l’esmentat període.
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Les Juntes esmentades, han estat facilitades als portaveus dels grups polítics mitjançant còpia
en el moment de notificació de la convocatòria del present Ple.

3.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 28 de maig de 2012: “8.2.
Aprovació de la moció de suport a les polítiques d’ocupació a les persones amb
discapacitats”.
Per part de l’Alcaldessa es passa a explicar la proposta que literalment diu:
“8.2. Aprovació de la moció de suport a les polítiques d’ocupació a les persones amb
discapacitats.
Antecedents
El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució de la partida per
a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en un import del 56,92%. A
Catalunya representa més de 252 milions d’€. En una situació de crisi global, aquest Ajuntament
considera prioritari promoure accions de protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals
es troben les persones amb discapacitat o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al
mercat de treball.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- S’insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar urgentment un Pla de polítiques
actives per a les persones amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la
continuïtat dels serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport,
i dels Centres especials de Treball.
Segon.- Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del sector, un Pla estratègic
per els CET que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquests centres a Catalunya, contempli
mesures per a la seva sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir la seva
viabilitat financera i la seva competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables,
formació i inversió. Alhora, aquest Pla, també haurà de contemplar un model integral que inclogui les
quanties de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques empresarials del
centres i localització territorial d’aquests.
Tercer.- Mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció
del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75 % del salari mínim interprofessional per als
treballadors amb discapacitat amb especials dificultats.
Quart.- Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75% del
salari mínim interprofessional es puguin acollir els centres especials de treball que creïn nous llocs de
treball ocupats per persones amb discapacitat amb especials dificultats.
Cinquè.- Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones amb discapacitat amb
especials dificultats.
Sisè.- Incidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions d’ambdós governs per
assolir els punts 2 i 3 d’aquesta moció en cap cas siguin inferiors a les de l’any 2011.
Setè.- Requerir per escrit, a través d’una carta, a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima
Báñez, que el Govern Estatal aporti els recursos econòmics suficients per a donar compliment a allò
que dicta la normativa en concepte de subvencions.
Vuitè.- Notificar la present resolució a la Fundació Acció Baix Montseny.
Novè.- Ratificar la present resolució en el proper Ple que es celebri.
Desè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.”
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Ratificar l’aprovació de la moció de suport a les polítiques d’ocupació a les persones
amb discapacitats.
Segon.- Enviar certificació del present acord a la Fundació Acció Baix Montseny.
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 10 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

4.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 9 de juliol de 2012: “8.1
Aprovació del Pla Local de Joventut 2012/15 Breda”.
Per part de l’Alcaldessa es passa a explicar la proposta que literalment diu:
“8.1 Aprovació del Pla Local de Joventut 2012/15 Breda
Antecedents
Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva s’ha
redactat un nou Pla Local de Joventut per als anys 2012-2015.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut de 2012/15 Breda.
Segon.- Ratificar el present acord en el proper Ple ordinari que celebri la Corporació.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.”

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Ratificar l’aprovació del Pla Local de Joventut 2012/15 Breda.
Segon.- Enviar certificació del present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord
Intervencions
La Sra. Eva Andrés del grup municipal d’ERC-Breda, manifesta que serà difícil que es pugui dur
a terme . Es demana que es faci un seguiment.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 afavor
Breda@XXI: 1 abstenció
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5.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 9 de juliol de 2012: “8.2.
Aprovació del Projecte de participació jove, d’activitats per a ens locals amb Pla Local de
Joventut, 2012”.
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
“8.2. Aprovació del Projecte de participació jove, d’activitats per a ens locals amb Pla Local de
Joventut, 2012
Antecedents
Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva s’ha
redactat el Projecte de Participació Jove 2012.
L’esmentat projecte, necessari pel desenvolupament del Pla Local de Joventut, es pot incloure en la
convocatòria de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de joventut que els ens locals de
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, tal i com estableixen les bases
reguladores aprovades en l’Odre BSF/204/2012, del Departament de Benestar social i Família de la
Generalitat de Catalunya.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Projecte de Participació Jove 2012.
Segon.- Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit
de joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, tal i com
estableixen les bases reguladores aprovades en l’Odre BSF/204/2012, del Departament de Benestar
social i Família de la Generalitat de Catalunya, amb el Projecte de Participació Jove 2012.
Tercer.- Ratificar el present acord en el proper Ple ordinari que celebri la Corporació.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.”

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Ratificar l’aprovació del “Projecte de participació jove, d’activitats per a ens locals amb
Pla Local de Joventut, 2012”.
Segon.- Enviar certificació del present acord al Consell Comarcal de la Selva i al Departament
de Benestar social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: 1 abstenció
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6.- Donar compte de les condicions definitives de l’operació d’endeutament a llarg termini
Antecedents
El Ple del 7 de maig de 2012 va aprovar, per unanimitat, concertar una operació de préstec a
llarg termini pel finançament de les obligacions certificades segons el RDL 4/2012 de 24 de
febrer.
En el segon punt de l’acord, s’estableix donar compte al Ple de les condicions definitives de
l’operació d’endeutament a llarg termini, tan bon punt es coneguin.
L’operació esmentada es va formalitzar el 22 de maig de 2012, per un import de 275.951,53,-€
(dos-cents setanta-cinc mil nou-cents cinquanta-un, amb cinquanta-tres euros) amb el “Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores” (FFPP), representants pel Banco Santander,
S.A. i amb les següents condicions:
Import:

275.951,53 €

Termini:

10 anys, inclosos dos de carència de principal.

Tipus interés: Euribor 3 mesos + diferencial que serà comunicat al banc per l’ICO. El diferencial
es revisarà trimestralment a cada data de pagament.
Pel 1r. Trimestre: 5,939 %
Amortització: Quaranta quotes trimestrals, les vuit primeres són amb carència de principal. Les
quotes inclouran els interessos i l’amortització. Els dos primers anys només es
pagaran interessos. Calculat amb el sistema lineal d’amortització.
Es podran fer amortitzacions anticipades, sense cap penalització amb la limitació
d’una vegada al mes i per un import mínim d’un 40 % de la quota d’amortització.
S’adjunta a l’expedient el contracte de préstec signat, l’annex I corresponent a l’acord de Ple de
7 de maig de 2012 per a la concertació de l’operació de préstec i l’annexe II corresponent al
quadre d’amortitzacions.

7.- Aprovació compte general de l’exercici 2011
Antecedents
Vist l’informe de data 11 de maig de 2012 emès pel Secretari-interventor accidental en relació
amb el Compte General de l ‘exercici 2011.
Mitjançant decret número 129/2012 de l’11 de maig es va convocar la Comissió Especial de
Comptes pel dia 30 de maig per tal d’examinar el Compte General, juntament amb els justificants
i antecedents de l’exercici 2011.
Vista l’acta de la Comissió Especial de Comptes de data 6 de juny de 2012, la qual s’informa
favorablement per part dels assistents, amb l’abstenció de Dídac Manresa i Molins, en
representació d’ERC de Breda.
En compliment a la normativa aplicable, en data 26 de maig de 2011 fou publicat l’edicte a partir
del qual s’exposa al públic perquè en el termini de quinze dies més vuit, es puguin presentar les
al·legacions, els suggeriments o les reclamacions que estimin oportú.
Dins del termini atorgat, no s’han presentat al·legacions.
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Fonament Jurídic
Article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en
relació amb la tramitació i el contingut.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si
escau la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Aprovar el Compte General d’aquesta entitat local corresponent a l’exercici 2011.
Segon.- Rendir l’esmentat compte degudament aprovat pel Ple de la Corporació a la Sindicatura
de Comptes, i als òrgans competents de les Administracions Estatals i Autonòmica.
Tercer.- Facultar al alcalde per dur a terme aquest acord.
Intervencions
El Sr. Dídac Manresa fa una intervenció dels comptes remarcant l’increment dels impostos,
l’augment de la pressió fiscal, més transferències corrents, menys transferències de capital i un
increment desmesurat dels interessos de demora. També exposa que hi hagut un increment
important en despesa de personal i una disminució en les inversions, cosa que posa en dubte
que això sigui anar bé.
Intervé el Sr. Antoni Frias exposant que cal fer les valoracions dels comptes amb objectivitat i no
comparar els que van bé per l’oposició amb anys anteriors i algunes despeses només de l’any en
curs. Globalment creu que es positiu la despesa amb les activitats que es porten a terme.
Intervé el Sr. Joan Miquel Terradas per manifestar que no es poden aprovar uns comptes
valorant les coses fetes perquè s’han fet i les que no s’han fet perquè no s’han fet. El resultat
pressupostari el considera bo dins el context de crisi actual, valorant el superàvit aconseguit com
a resultat d’una bona gestió.
Per al·lusions intervé el Sr. Dídac Manresa reafirmant-se en la seva valoració i aclarint que no ha
volgut valorar de catastròfica la situació econòmica de l’ajuntament.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: 1 abstenció
8.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 21, reguladora
de la taxa per a la prestació de servei de subministrament d’aigua potable en el municipi
de Breda.
Antecedents
Atès que la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost
sobre les estades en establiments turístics recull canvis importants en la facturació del cànon de
l’aigua a tercers, en el calendari d’obligacions de les entitats subministradores i l’inici de
l’aplicació del gravamen general del cànon de l’aigua a autoliquidar per part de les entitats
subministradores.
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Aquesta modificació fa necessària una regularització econòmica per garantir l’estabilitat
econòmica financera del servei. En definitiva es repercuteix en l’usuari final l’increment dels
costos derivats de l’esmentada llei 5/2012 tal i com ho contempla el Reial Decret 7/2012 de 9 de
març, en què es modifica la redacció de l’article 111 de la Llei d’Aigües estatal, relatiu al règim
econòmic financer de la utilització del domini públic hidràulic, tot recollint que s’han de repercutir
els costos dels serveis relacionats amb la gestió de l’aigua, en els diferents usuaris finals.
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 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 21 que
regula la taxa per a la prestació del servei de subministrament d’aigua potable en el municipi de
Breda , que quedarà redactada de la manera següent:
Article 6 - Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1. Quota fixa de servei per abonat i mes
2. Tarifa de subministrament
- Fins a 6 m3/abonat/mes
- De 6,01 a 12 m3/abonat/mes
- Excés de 12 m3/abonat/mes
3. Quota de conservació de comptador per abonat i mes
4.- Per reconnexió del subministrament en cas de suspensió
5. Pel precintat d’un comptador a petició de l’interessat
6. Pel desprecintat d’un comptador a petició de l’interessat
7. Drets de connexió a la xarxa d’aigua
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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
Intervé el Sr. Amargant per demanar els motius d’aquest increment si es a conseqüència de
l’escrit presentat per ATT.
Contesta el Sr. Jaume Anglada que aquesta proposta es deguda a l’aplicació dels nous canons i
que l’ajuntament ja té en consideració que no carregarà en els vilatans tots els canons que
correspongui aplicar per consum municipal.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 a favor (vot de qualitat de l’alcaldessa accidental)
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: 1 en contra

9.- Aprovació festes locals 2013
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
Antecedents
L’article 46 del RD 2001/83, de 8 de juliol, regula com a competència del Ple de la Corporació la
proposta de les dues festes locals que corresponen a la decisió del Ple de la Corporació.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si
escau la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Proposar com a Festes locals per l’any 2013, les següents:
-

Dia 9 de setembre de 2013
Dia 10 de setembre de 2013

Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial del Departament del Departament
d’empresa i ocupació a Girona, pel seu coneixement i als efectes que corresponguin.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per dur a terme aquest acord
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 10 regidors presents i que per dret
formen la corporació
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10.- Aprovació del Conveni d’adhesió i cooperació per a la implantació i execució del Pla
d’assistència i suport (PAS) en matèria de protecció civil de la comarca de la Selva
Antecedents
El Consell Comarcal ha aprovat inicialment el Pla d’assistència i suport (PAS) en matèria de
Protecció Civil de la Comarca de la Selva.
El PAS és un pla d’ajuda i recolzament als municipis, abans, durant o després d’una emergència
o situació de risc. Estableix les actuacions que pot realitzar el Consell Comarcal de la Selva per
tal de sonar suport al s municipis en matèria de protecció civil i, al mateix temps, de gestió dels
seus propis serveis.
Per a l’efectivitat del PAS s’hi fa necessària l’adhesió dels municipis de la comarca.
Per això des del Consell Comarcal de la Selva s’ha aprovat el model de conveni d’adhesió
següent:
“CONVENI D’ADHESIÓ i COOPERACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ i EXECUCIÓ DEL PLA
D’ASSISTÈNCIA i SUPORT (PAS) EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA DE LA
SELVA.
A la seu del Consell Comarcal de la Selva, el dia___de_______ 2012, es reuneixen:
El senyor Robert Fauria Danés, president del Consell Comarcal de la Selva, actuant en el seu nom i
representació, en l’exercici de les seves competències.
El senyor/a ________________________________, alcalde-president, en nom i representació del
municipi de _________________________
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària i suficient per a contractar i
obligar-se en les respectives qualitats en que actuen i ...
MANIFESTEN
I. Els consells comarcals són entitats que participen en les tasques de protecció civil a
Catalunya i han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de
protecció civil.
II. Correspon als consells comarcals d’elaborar i aprovar els plans d’assistència i suport en
matèria de protecció civil, per als municipis de llur àmbit.
III. Aquest Pla té com a objectiu donar assistència i suport als municipis de la comarca, donant
resposta a les tasques de planificació i prevenció, d’emergències i de retorn a la normalitat
definides en l’àmbit de la protecció civil.
IV. Pel desenvolupament del Pla es requereix que s’hi adhereixin els diferents municipis de la
comarca així com l’establiment d’una estructura de cooperació supramunicipal permanent.
V. D’acord amb la proposta continguda en el PAS, l’estructura de cooperació comarcal es
concretarà en l’assignació de personal propi del Consell, polític i tècnic-administratiu i
l’existència d’una Comissió de Protecció Civil Comarcal
VI. En general l’aprovació del Pla i l’establiment del règim de cooperació i delegació s’enquadren
en la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya, així com en el 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, el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova Text
refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present conveni de col·laboració entre les parts d’acord amb
les següents:
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
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CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni.
El present conveni té per objecte la cooperació en la implantació i execució del Pla d’Assistència i
Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca de la Selva (PAS).
Aquesta implantació es concreta en l’establiment d’una organització de suport, assistència i
cooperació comarcal a les funcions municipals de protecció civil – tant en la planificació i prevenció,
com en l’emergència i en la rehabilitació – per a la consecució de les finalitats bàsiques que estableix
l’article 3 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya.
Segona. Compromisos de les parts.
Correspon al Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva és l’organisme responsable de la implantació i execució del PAS.
El Consell Comarcal de la Selva s’obliga a:
Vetllar per a la bona implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de
Protecció Civil de la comarca de la Selva (PAS).
Assignar el personal necessari prèviament establert al PAS pel correcte funcionament del
mateix i dotar-lo de la infraestructura de treball necessària, posant a la seva disposició les
instal·lacions del Consell Comarcal i els mitjans i recursos disponibles.
Posar a disposició del PAS els recursos humans i materials disponibles en cas
d’emergència.
Actualitzar i revisar el PAS i informar als municipis adherits.
Designar una persona referent del Consell Comarcal de la Selva i el seu suplent per a la
coordinació del PAS.
Cercar ajudes per millorar l’assistència i el suport comarcal als ajuntaments en matèria de
protecció civil
Correspon a l’Ajuntament de ____________________
L’adhesió del municipi de _____________ al Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil
de la comarca de la Selva (PAS) li suposa l’obligació de:
Posar a disposició del PAS els recursos humans i materials disponibles en cas
d’emergència, d’acord amb el catàleg de mitjans i recursos comarcal.
Aportar la informació disponible i necessària per a l’actualització i revisió del PAS (això
suposa d’aportar còpia de tots els plans d’emergència homologats i vigents que no hagin
estat redactats directament pel CCSelva).
Autoritzar al Consell Comarcal perquè obtingui la informació i la cooperació d’altres
administracions públiques i que es requereixin per actualitzar i revisar el PAS.
Designar una persona referent del municipi i el seu suplent perquè es faci càrrec de la
oportuna coordinació amb el PAS.
La possible utilització de recursos o mitjans que ocasioni despeses econòmiques requerirà
la prèvia conformitat del responsable de l’Ajuntament beneficiari, qui s’haurà de fer càrrec
de les despeses.
L’adhesió del municipi de _____________ al Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil
de la comarca de la Selva (PAS) li permet delegar també els següents serveis:
La redacció, per part del Consell Comarcal, dels Plans d’Actuació Municipals (PAM’s),
d’acord amb els procediments i taxes establerts (veure annex 01), havent de facilitar el
conjunt de dades i competències que, per tal fi, siguin necessàries.
La redacció, per part Consell Comarcal, dels Plans d’Autoprotecció d’Instal·lacions i
Activitats municipals recollits en l’Annex C del Decret 82/2010 d’acord amb els
procediments i taxes establerts (veure annex 02).
La homologació, per part de la Comissió Comarcal de Protecció Civil, dels Plans de
d’Autoprotecció que es tramitin en l’àmbit del municipi d’acord amb el procediment
establert.
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Tercera. Finançament.
La implantació, manteniment i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil a
la comarca de la Selva serà finançada pel Consell Comarcal de la Selva, ja sigui amb fons propis o bé
amb les subvencions que a aquests efectes el Consell Comarcal pugui obtenir.
La redacció de plans d’emergència, de plans d’autoprotecció i la homologació d’aquests últims es
regiran d’acord amb els procediments establerts i es costejaran a partir de les taxes degudament
aprovades per a cada cas.
La delegació municipal per a la homologació de PAU’s faculta el Consell Comarcal de la Selva a
aplicar directament als interessats les taxes que se’n derivin.
Quarta. Vigència.
La vigència d’aquest conveni es fixa en quatre anys a comptar de la data de la seva signatura. Aquest
conveni es prorrogarà automàticament, any a any, si cap de les parts expressa el contrari.
Per tal que la pròrroga no tingui efecte, s’haurà de comunicar la voluntat de no continuar la relació
convinguda amb una antel·lació de tres mesos a la data de finalització de vigència, ja sigui del termini
inicial o de qualsevol de les pròrrogues.
Cinquena. Resolució del conveni.
S’entendran com a causes de resolució d’aquest conveni les següents:
Per mutu acord de les parts.
Per incompliment de les obligacions establertes en aquest Conveni per qualsevol de les
parts.
Per impossibilitat d’aconseguir el seu objecte o la finalitat prevista en aquest Conveni.
Per manca de finançament suficient per a la prestació de la col·laboració compromesa.
Per l’impagament reiterat de les taxes derivades de la redacció i/o homologació de PAM’s i
PAU’s segons els procediments establerts.
Per qualsevol de les causes de resolució previstes a la legislació sectorial vigent.
Sisena. Protecció de dades.
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21). En aquest sentit, ambdues
parts es comprometen a tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats
objecte del present conveni en els termes que s’hi estableixen i d’acord amb les instruccions
facilitades pels responsables del seu seguiment.
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una
finalitat diferent a la prestació dels serveis derivats d’aquest conveni i a establir les mesures de
seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades
personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix el
Reial Decret 997/1999, de 11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Fitxers que contenen dades
personals.
Setena. Naturalesa.
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries del mateix a la
conformitat amb les previsions acordades.
Allò que no hi resulti previst específicament, es regirà per les previsions comunes de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, per la
normativa en matèria de Protecció civil i per la resta de normativa sectorial que sigui materialment
aplicable a l’objecte del Conveni i, subsidiàriament, per les normes generals administratives que
resultin d’aplicació.
Vuitena. Jurisdicció competent.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del present Conveni, en
aquells casos en què no s’assoleixi l’acord entre les parts que l’han formalitzat, seran de coneixement
i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de Girona, amb renúncia expressa de
les parts al fur que els pugui correspondre.
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Novena. Tramesa del conveni.
De conformitat amb allò establert a l’article 309.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, el
Consell Comarcal de la Selva donarà trasllat del present Conveni, així com dels acords d’aprovació, a
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals i a
la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
I perquè consti i en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, mitjançant 2 exemplars i
a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats a l’inici.
Pel Consell Comarcal de la Selva
Il·lm. Sr. Robert Fauria i Danés
President

Per l’Ajuntament de Breda
Il·lm. Sr. Jordi Iglesias i Salip
Alcalde”

Legislació aplicable
Annex C del Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Conveni d’adhesió i cooperació per a la implantació i execució del Pla
d’assistència i suport (PAS) en matèria de protecció civil de la comarca de la Selva
Segon.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal de la Selva.
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 10 regidors presents i que per dret
formen la corporació

11.- Aprovació Text Refós del Pla Especial Urbanístic de Conservació i Millora del Nucli
Històric.
Antecedents
Atès que en data 26 d’abril de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va adoptar
l’acord de suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic de protecció del nucli
històric de Breda, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan competent i diligenciat,
s’incorporessin les prescripcions fixades per la pròpia Comissió d’Urbanisme.
Vist que per els Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de Breda han elaborat el text refós
incorporant les prescripcions requerides en l’acord de la comissió emès en data 26 d’abril de
2012.
Fonament Jurídic
Articles 85,67 i 69 del Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per el Decret Legislatiu 1/2010
de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer.
Articles 92,93 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006 de 18 de
juliol.
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si
escau la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic de protecció del nucli històric
del terme municipal de Breda.
Segon.- Comunicar el present acord a la Comissió d’Urbanisme de Girona per tal que aixequin la
suspensió de l’aprovació de l’esmentat instrument de planejament derivat i que procedeixin a la
seva aprovació definitiva.
Tercer.- Acompanyar la comunicació del present acord del Text Refós verificat i diligenciat per
duplicat.
Quart.- Facultar al alcalde per dur a terme aquest acord.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: 1 a favor
12.- Delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de les competències municipals
per sancionar infraccions en matèria de sanejament d’aigües residuals
Antecedents
En data 19 de gener de 2009 l’Ajuntament de Breda va delegar al Consell Comarcal de la Selva
les seves competències en matèria de sanejament d’aigües residuals en alta. Aquesta delegació
inclou totes les funcions derivades de la gestió del sistema de sanejament en alta.
El Consell Comarcal de la Selva ha fet arribar a l’Ajuntament de Breda una proposta de
delegació de les competències de l’ajuntament per exercir el control i sancionar les infraccions
establertes a la legislació d’aigües, quan aquestes infraccions afectin el sistema de sanejament
en alta.
La delegació de les competències de control i sancionadores comprèn les funcions següents:
-

-

Realització d’inspeccions i altre tipus d’actes de control sobre els subjectes públics i
privats que aboquen a la xarxa de sanejament municipal, ja sigui en alta o en baixa.
Incoació del procediment sancionador, ja sigui d’ofici o a petició de l’Ajuntament.
L’Agència Catalana de l’Aigua o per denúncia d’un particular.
Adopció de mesures cautelars en el procediment sancionador.
Tramitació de la instrucció dels procediments sancionadors, fins a l’emissió de la
proposta de sanció.
Imposició de les sancions per infraccions dins dels procediments sancionadors, fins a
l’emissió de la proposta de sanció.
Imposició de les sancions per infraccions dins els límits de les competències atribuïdes a
l’Ajuntament per la legislació vigent en matèria d’aigües, i la seva notificació al
responsable de la infracció i altres interessats.
Adopció de resolucions de determinació del dany produït com a conseqüència de la
infracció.
Resolució de recursos administratius contra els actes administratius de finalització del
procediment sancionador.
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Legislació aplicable
L’Article 57 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix el règim d’infraccions i
sancions en matèria d’aigües a Catalunya. Les competències per sancionar les infraccions
comeses estan atribuïdes al president de la ELA corresponent, i en cas de no existir aquesta,
s’atribueixen a l’administració competent per a la gestió del sistema de sanejament, de
conformitat amb l’article 58.2, en concordança amb la Disposició addicional setena del Decret
Legislatiu.
L’Ajuntament de Breda té les competències de sanejament de les aigües residuals del seu
municipi, de conformitat amb l’article 5 de l’esmentat Decret Legislatiu.
L’article 25.1 lletra c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós
sobre organització comarcal de Catalunya, estableix la facultat municipal de la delegació als
consells comarcals de les seves competències. I l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, estableix la possibilitat de delegació interadministrativa de competències.
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal de la Selva les competències municipals derivades de la
potestat sancionadora per a la instrucció i resolució de procediments per infraccions en matèria
de sanejament d’aigües residuals, així com les facultats d’autorització i control sobre els
abocaments regulats a l’article 53.1 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
Aquesta delegació inclou les següents funcions:
- Realització d’inspeccions i altre tipus d’actes de control sobre els subjectes públics i
privats que aboquen a la xarxa de sanejament municipal, ja sigui en alta o en baixa.
- Incoació del procediment sancionador, ja sigui d’ofici o a petició de l’Ajuntament,
l’Agència Catalana de l’Aigua o per denúncia d’un particular.
- Adopció de mesures cautelars en el procediment sancionador.
- Tramitació de la instrucció dels procediments sancionadors, fins a l’emissió de la
proposta de sanció.
- Imposició de les sancions per infraccions dins dels procediments sancionadors, fins a
l’emissió de la proposta de sanció.
- Imposició de les sancions per infraccions dins els límits de les competències atribuïdes a
l’Ajuntament per la legislació vigent en matèria d’aigües, i la seva notificació al
responsable de la infracció i altres interessats.
- Adopció de resolucions de determinació del dany produït com a conseqüència de la
infracció.
- Resolució de recursos administratius contra els actes administratius de finalització del
procediment sancionador.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva. En cop acceptades les
delegacions per aquesta entitat, encomanar al Consell Comarcal la publicació de l’acord
corresponent per al coneixement general en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.
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Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 abstencions
Breda@XXI: 1 a favor

13.- Moció per la gratuïtat dels peatges de l’autopista AP-7 entre els accessos de maçanet
de la selva i la frontera amb França, mentre durin les obres de construcció i millora de la
variant de la carretera nacional autovia A-2.
L’equip de govern presenta la següent moció:
Les obres de desdoblament de la carretera nacional, autovia A-2 entre Tordera i fins a la frontera
francesa estan totalment aturades a conseqüència de les decisions preses pel Ministerio de
Fomento.
El desdoblament d’aquesta carretera és una de les demandes més reiterades des de les
comarques gironines i una urgència vital pel seu desenvolupament econòmic. Tot i així és la
infraestructura que ha patit més endarreriments i incompliments i ara, per acabar d’agreujar la
situació , la total paralització de les obres dels trams que faltes executar.
Fruït d’ aquest perjudici han aparegut reiterades peticions de solució , reivindicacions des del
territori , intervencions i preguntes de diferents grups polítics dirigides als responsables del
Ministerio i , la darrera , una demanda unànime de tots els sectors econòmics , polítics i socials
de les comarques gironines reclamant solucions immediates.
La manca d’una via ràpida i gratuïta de comunicació viària ha creat un greu perjudici a les
comarques gironines, els seus residents i la seva economia - a banda del greuge comparatiu
amb altres territoris de l’Estat- que hem de considerar molt greu i no pot subsanar-se de cap de
les maneres.
No obstant és possible minimitzar aquest greu impacte mentre duri la situació de paralització de
l’A-2 i aquesta mesura passa perquè l’autopista AP-7 - la via ràpida paral·lela a l’A-2- pugui ser
utilitzada com a alternativa lliure de pagament mentre durin les obres de construcció de l’autovia.
Per tot això, s’ha presentat a la comissió informativa i aquesta ha elevat al Ple, que adopta els
següents;
ACORDS:
Primer.- El Ple de l’ajuntament de Breda insta al Ministerio de Fomento a acordar, com més aviat
millor, la gratuïtat dels peatges de l’autopista AP-7 entre els accessos de Maçanet de la Selva i
la frontera amb França, mentre durin les obres de construcció i millora de la variant de la
carretera nacional autovia A-2 amb l’objectiu d’evitar problemes de circulació i millorar la
seguretat en questa via, com també facilitar el desenvolupament de les comarques gironines.
Segon.- Trametre certificació d’aquest acord al Ministerio de Fomento.
Tercer.- Trametre certificació d’aquest acord, demanant el suport, als Ajuntaments de la nostra
Comarca, al Consell Comarcal de la Selva, al grups parlamentaris representats al Parlament de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, la Diputació de Girona, als grups parlamentaris
representats al Congrés dels Diputats.
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Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 10 regidors presents i que per dret
formen la corporació

14.- Moció en defensa del català
L’equip de govern presenta la següent moció:
Ateses que darreres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposen l'ús
del castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o als municipis catalans, i perpetuen la
discriminació legal que pateixen els ciutadans i ciutadanes catalanoparlants a l’Estat espanyol.
Atès que amb aquestes sentències el TSJC desvirtua el concepte estatutari de llengua pròpia i
hi superposa un cànon d’enjudiciament estrictament basat en la interpretació jurisprudencial de
la cooficialitat.
Atès que encara existeixen més de 500 disposicions legals que imposen avui en dia l’ús del
castellà, negant d'aquesta manera la igualtat de drets als ciutadans catalanoparlants.
Atès que aquestes sentències confirmen que l’Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea que
no reconeix com a oficial en tot el seu territori una llengua mitjana de les dimensions del català,
un fet que reforça la percepció que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona segons la
llengua que parlin.
Atès que lluny de corregir aquesta inacceptable situació, el TSJC l'agreuja dictant només un
1,5% de sentències en llengua catalana durant l'any 2011
Atès que aquest biaix del TSJ a favor d'una de les llengües oficials entra en flagrant
contradicció amb el principi d'igualtat de drets que hauria de regir tot sistema democràtic, i amb
la mateixa exigència d'aquest Tribunal que les Administracions han de respectar l'elecció de
llengua dels ciutadans.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Manifestar el nostre ferm rebuig a tots els intents d’imposar l'ús del castellà a
Catalunya, ja sigui a les escoles o a les administracions públiques, fets que perpetuen la
discriminació legal que pateixen els ciutadans catalanoparlants a l’Estat espanyol.
SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota
la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia.
TERCER.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament amb la plena normalització de la llengua
catalana, ja sigui en el seu ús dins del propi consistori com amb la seva relació amb la
ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de tot l’àmbit lingüístic català.
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament i a
complir la Llei de política lingüística pel que fa a la llengua de les administracions a Catalunya.
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Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: 1 en contra

15.- Moció a favor del respecte al mapa municipal de Catalunya i en defensa de les
competències exclusives en aquest àmbit de la Generalitat de Catalunya
L’equip de govern presenta la següent moció:
El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial, primària, propera i indispensable per
tal de donar serveis als seus habitants, tal com defineix el mateix Estatut d’Autonomia de
Catalunya en el seu article 84. Els ajuntaments són una peça bàsica pel desenvolupament
socioeconòmic del país, i de la qualitat de vida del ciutadans del país.
En els darrers trenta anys tot i l’increment de població, 1.7 milions persones, amb el conseqüent
desenvolupament de les trames urbanes, el mapa municipal ha estat estable. Des de les
primeres eleccions democràtiques municipals del 1979, s’han creat tant sols 13 nous municipis, i
hi ha hagut 1 agrupació voluntària d’ajuntaments.
Aquesta naturalesa bàsica del municipi, es reflecteix de nou a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, quan s’afirma “Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis
i vegueries”. Una arquitectura institucional pròpia ha estat una reivindicació de molts sectors
polítics, intel·lectuals i científics catalans, reclamant una organització territorial pròpia més
arrelada a la història, comunicacions i relacions econòmiques pròpies del país. De fet, quan
Catalunya va perdre la Guerra de Successió, i la posterior promulgació del Decret de Nova
Planta de l’any 1716 va suposar un evident punt d’inflexió en el futur polític i jurídic del nostre
país, amb la supressió dels òrgans propis de govern i la conseqüent paralització de creació de
normativa pròpia. Aquesta situació va afectar de manera notable en el camp de la divisió
territorial, que no va poder seguir el seu procés lògic d’adaptació, segons les necessitats reals
del territori. Es va imposar una arquitectura forana, estranya, amb un esperit clarament
centralitzador i amb l’objectiu de control.
En els debats sobre el model territorial hi ha una constant: el dubte sobre l’estructura municipal i
les diferents propostes de transformació. Majoritàriament els estudis o posicionaments, aposten
per una reducció del nombre de municipis a partir d’un procés de fusió, més o menys dràstic,
governat per l’estat o per la Generalitat de Catalunya. Els arguments amb el que es volen
sustentar aquestes fusions, tenen sempre el denominador comú de defensar-se sota l’argument
econòmic, i en particular, d’agregar població atenent a economies d’escala. Enlloc està
demostrat que aquesta fusió municipal comporti en totes i cadascunes de les competències
municipals un major estalvi econòmic. De fet, processos de fusió municipals fets en diversos
països d’Europa estan qüestionant que alguns serveis es puguin prestar de forma més eficient i
eficaç en àmbits territorials agregats.
Atès que només en els darrers mesos hi ha hagut diversos informes i o posicionaments públics,
un del Consell d’Europa que situava un llindar òptim mínim d’habitants en 10.400; de l’Institut
d’economia de Barcelona, que ho fa en 5.000; o un altre de la FEMP, que considera inviable
l’estructura municipal que tingui menys de 1.000 habitants o que defensa l’acumulació de
competències en un llindar superior de 20.000 habitants per poder desenvolupar eficientment
determinades competències.
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Atès que hi ha el perill que es vulgui aprofitar la complexa situació econòmica per desplaçar als
ajuntaments un excessiu grau de responsabilitat, tot atribuint als governs locals despeses
supèrflues o ineficiències constants.
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER.- Que es contempli la realitat del mapa municipal, com una eina per prestar de la
manera més eficient determinats serveis públics, que requereixen la proximitat com a factor
indispensable.
SEGON.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen com
exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és potestat del
Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models
territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país.
TERCER.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les administracions
que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de qualitat, així com evitar la
duplicitat i confusió de competències entre administracions, s’acceleri el desenvolupament de la
nova Llei de governs locals i que les competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes
clares contrapartides econòmiques detallades en la Llei de Finances locals.
QUART.- Que es continuï promovent la cultura de la mancomunació d’esforços, per tal de
millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb qualitat els serveis públics. A més, i sempre amb
un estudi de viabilitat tant econòmica com social, la fusió voluntària de municipis.
CINQUÉ.- Instar al Govern de la Generalitat a que recolzi tècnica i econòmicament als Consells
Comarcals en els territoris on aquests tinguin la funció de prestador i mancomunador de serveis
per als ens local, per tal de que puguin desenvolupar de manera eficient aquesta necessària
funció.
SISÉ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament de Governació i Relacions institucionals i a tots els portaveus dels grups del
Parlament de Catalunya.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 10 regidors presents i que per dret
formen la corporació

16.- Moció per reclamar un finançament just per als ens locals en matèria de
desenvolupament local i polítiques actives d’ocupació
L’equip de govern presenta la següent moció:
Els ens locals de Catalunya, en especial els ajuntaments, han desenvolupat durant les darreres
dècades la voluntat d’intervenir en el desenvolupament econòmic, altrament anomenat promoció
econòmica. Les accions que abasten aquesta política pública també s’han anat modificant. De
fet, davant un model on predominava promoure l’atracció d’empreses i inversions externes per
impulsar el creixement econòmic, s’ha anat obrint camí a partir de les crisis econòmiques
cícliques, una nova política de desenvolupament que posava en valor el potencial endogen,
ressaltant el paper del territori com alguna cosa més que un simple espai d’implantació
d’activitats econòmiques. És en aquest nou concepte de desenvolupament econòmic, on els
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governs locals tenen un nou protagonisme, i sobretot un lideratge en veritables estratègies de
promoció econòmica territorial.
El desenvolupament local s’ha anat articulant a través d’un paraigües, on s’han entés que
actuava com una política pública que tenia per objectiu afavorir un procés reactivador de
l’economia i societat local. Mitjançant l’aprofitament dels recursos endogens i la cooperació entre
l’àmbit públic i el privat s’és capaç d’estimular i fomentar un creixement econòmic, generant
ocupació i sobretot generar millor benestar i qualitat de vida en un mateix territori.
Per executar i planificar les accions d’aquest necessari “nou àmbit competencial” els ens locals
han hagut d’anar-se dotant de la necessària estructura. També és cert, que aquest procés ha
estat possible per la cooperació i línies de finançament de programes d’administacions
supramunicipals, en especial, el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) o iniciatives comunitàries de la Unió Europea; els
programes implamentats per l’estat o per l’acció o compromís de la Generalitat de Catalunya.
D’especial rellevància han estat els tècnics de promoció econòmica, finançats a través del
programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL).
És evident que el desenvolupament local o la promoció econòmica, al no tractar-se d’un àmbit
competencial clàssic, o tradicional, la seva aplicació ha estat assimètrica. De fet, ni a la Llei
7/1985, reguladora de les bases del règim local, d’àmbit estatal, no detalla que sigui obligació
dels ajuntaments el desenvolupament de Polítiques Actives d’Ocupació, així com tampoc apareix
al 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 (DOGC núm.3887 de 20.5.2003) sobre les competències municipals. El
màxim reconeixement a aquesta possibilitat es pot entendre a l’article 66.1 on es diu: “El
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot
promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns”, base per la qual molts ens locals
gestionen Polítiques Actives d’Ocupació.
Per ser l’administració més propera, els ciutadans es dirigeixen en primer terme als ajuntaments
ja que són els seus referents, tant en el suport com en l’orientació en l’àmbit de la recerca activa
d’ocupació. Aquesta funció, com motiu de la reducció pressupostària en aquest àmbit, té el risc
de desaparèixer; allunyant la funció d’assessoria al ciutadà el que farà disminuir el seu nivell
d’ocupabilitat i incrementar el risc de la resta de serveis que tenen aquesta funció.
Atès què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu títol IV de les competències al capítol II
les matèries de les Competències en l’article 170 sobre el treball i les relacions laborals diu que:
“Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de treball i
relacions laborals, que inclou en tot cas: apartat b, Les polítiques actives d’ocupació, que
inclouen la formació dels demandants d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió de
les subvencions corresponents”
Atès que en els Pressupostos generals de l’Estat s’ha anunciat una retallada del 56% en el fons
de les polítiques actives d’ocupació. Anunci que arriba en una situació especialment delicada pel
que fa la taxa de desocupació, i també per les possibilitats d’acció limitades dels ens locals.
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal de fer efectiva
l’exigència al Govern de l’Estat perquè augmenti els fons de les polítiques actives d’ocupació.
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SEGON.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya que faci tota la pressió necessària per
aconseguir un finançament just i necessari per a que els ens locals puguin continuar
implamentant Polítiques Actives d’Ocupació, d’especial trascendència per tot el que hem exposat
anteriorment.
TERCER.- Instar al govern de l’Estat, a que augmenti els fons per garantir la continuïtat de les
Polítiques Actives d’ocupació a nivell local, tan necessàries en la situació econòmica actual.
QUART.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al del Govern de l’Estat espanyol.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 10 regidors presents i que per dret
formen la corporació

17.- Moció de suport al pacte fiscal
L’equip de govern presenta la següent moció:
Atès que després de 32 anys es constata que els successius models de finançament han aportat
a Catalunya uns recursos clarament insuficients per a les necessitats de despesa i sobretot
clarament inferiors a la capacitat fiscal de Catalunya. Una Insuficiència de recursos agreujada
ara per la profunda crisi econòmica i financera per la qual estem passant.
Atesa la situació d’emergència de molts ajuntaments, originada pel sistema de finançament local,
que com és sabut és totalment insuficient per fer front a les competències assignades, i
agreujada per l’actual situació econòmica.
Atesa la manca de lleialtat institucional de l’Estat espanyol amb Catalunya i la situació,
excepcional a Europa, de dèficit fiscal continuat (diferència entre els diners que Catalunya paga
a l’Administració estatal i els serveis i inversions que rebem a canvi) que pateix Catalunya, el
qual es xifra en 16.500 Milions d’€ a l’any (45M € al dia), equivalent a 2.250 € per persona i any,
és a dir, 6€ per persona i dia.
Atès que dels impostos que paguem a l’Estat espanyol, un 43% no torna ni en forma de serveis
ni d’inversions. Amb tan sols l’import que Catalunya deixa de percebre en un dia, 45 milions
d’euros, podríem construir 1 hospital o 11 escoles.
Atesos tots aquests perjudicis que venim arrossegant i que van dinamitant les nostres
oportunitats i el nostre potencial com a país, es fa necessari trobar una solució definitiva.
En aquest sentit, cal obtenir un model de finançament propi i singular per a Catalunya com és el
Pacte Fiscal, eina clau per la reactivació econòmica, per obtenir els recursos adequats per
finançar la despesa orientada a enfortir la competitivitat i la cohesió social del país, així com
també per proporcionar més recursos als ens locals, amb l’objectiu de garantir la suficiència
financera dels ajuntaments.
Els elements centrals del Pacte fiscal són els següents:
-

Model bilateral, el qual implica la sortida de Catalunya del règim comú contingut en la
LOFCA
Gestió tributària, és a dir, la clau de la caixa: capacitat normativa, gestió, recaptació,
liquidació i inspecció de tots els impostos tributats a Catalunya
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat

972 87 00 12
Fax 972 16 03 33
ajuntament@breda.cat

21

Ajuntament de
Breda

-

Quota de retorn: formada, per una banda, per la quota d’aportació pels serveis que
encara pugui continuar prestant l’Estat a Catalunya (i que realment li corresponguin), i
per una altra, per la quota de solidaritat

Atès que el Pacte Fiscal no és una reivindicació recent sinó que, en els 300 anys d’ocupació, ja
es va reclamar en les Bases de Manresa l’any 1892, en l’Estatut de Núria de 1932 o a través
dels excel·lents treballs de Ramon Trias Fargas als anys 60.
Atès l’ampli consens social que recull la reivindicació del Pacte Fiscal basat en el concert
econòmic i que permeti a Catalunya recaptar tots els impostos (76,5% dels ciutadans a favor
segons el darrer Baròmetre del CEO).
Atès que l’“Informe sobre el nou model de finançament basat en el concert econòmic” realitzat
per l’Institut d’Estudis Autonòmics conclou que aquest nou model de finançament proposat
s’ajusta completament a la Constitució Espanyola, a l’Estatut d’Autonomia i al Dret Europeu, així
com compatible amb el principi de solidaritat definit en els articles 138.1 i 156.1 de la Constitució
Espanyola. Aquest mateix informe destaca que el fet que Catalunya tingui un nou model basat
en el concert econòmic és només una qüestió de voluntat política. En cap cas hi ha un
impediment des del punt de vista jurídic, ja que la Constitució Espanyola - que ja permet a través
de la LOFCA un règim de finançament específic per a Navarra, País Basc i Illes Canàries - no
determina cap model de finançament per a les comunitats autònomes ni estableix que totes
hagin de seguir cap model únic.
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre els seus recursos i el seu futur de
manera lliure i democràtica.
Segon.- Reconèixer la necessitat d’un model de finançament propi per a Catalunya que,
compatible amb el criteri de solidaritat expressat als art. 138.1 i 156.1 de la Constitució
Espanyola, 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
crisi econòmica actual.
Tercer.- Manifestar que el Pacte Fiscal proposat i basat en el concert econòmic és necessari,
compatible amb la Constitució Espanyola i l’Estatut, i jurídicament viable, ja que la pròpia LOFCA
permet que s’apliqui a altres comunitats autònomes un règim fiscal diferenciat.
Quart.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un Pacte Fiscal, que suposi
una relació bilateral entre la Generalitat i l’Estat espanyol, la creació d’una hisenda pròpia, amb
la cessió del 100% dels tributs a la Generalitat, que ostenti la capacitat normativa, gestió,
recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos tributats a Catalunya, desplegant l’article
204.1 de l’Estatut aprovat el 2009, i la consegüent millora en el finançament de Catalunya, dels
Ajuntaments i al món local.
Cinquè.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, Congrés dels Diputats i Govern Espanyol.
Intervencions
El Sr. Andreu Pujol del grup municipal d’ERC-Breda, manifesta que el grup es posiciona en
contra d’aquesta moció.
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Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: 1 a favor

18.- Rebuig a la proposta del Consell General del Poder Judicial, de modificació de les
demarcacions judicials i supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners.
L’equip de govern presenta la següent moció:
Atès que la proposta, considerada en la seva globalitat, sembla coherent amb la finalitat
d’agilitzar la justícia i reduir la despesa pública, però no sembla ajustada a la realitat pel que fa al
partit judicial de Santa Coloma de Farners, donades les seves característiques.
Atès que el partit judicial de Santa Coloma de Farners acull vint-i-quatre poblacions i uns noranta
mil habitants, amb la qual cosa resulta ser un dels partits amb més extensió i més població.
Atès que es tracta d’un partit amb un volum d’assumptes molt alt pel fet de tenir una gran activitat
econòmica, importants polígons industrials, el pas de l’autopista, de l’eix transversal i de la N-II.
Atès que amb la supressió del partit es provocaria l’allunyament de la justícia dels ciutadans dins
de les poblacions del partit, trencant-se una tradició centenària.
Atès que no hi ha dubte que qualsevol projecte de millora de la justícia ha de ser una qüestió de
prioritat, atesos els molts exemples de paralització o lentitud d’aquesta. No obstant això, la
proposta que ara s’ha elaborat conté alguns aspectes que no són acceptables des del punt de
vista de l’usuari de la justícia. Un exemple és la possibilitat que s’apunta que els Jutjats de Santa
Coloma de Farners perdin l’àmbit penal i que aquest passi als de Girona. Això suposaria
desplaçar tots els usuaris de l’àmbit penal a aquesta ciutat amb el greuge que això comporta.
Vist que aquest assumpte ha estat sotmès a dictamen de la Comissió Informativa.
L’Ajuntament en Ple, acorda:
Primer.- Oposar-se a la proposta elaborada pel Consell General del Poder Judicial, pel que fa a
la supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners o d’algun dels seus Jutjats, per ser del
tot necessària la seva existència, com ho demostra el número d’assumptes que es ventilen
anualment en els quatre Jutjats actualment existents.
Segon.- Instar al Consell General del Poder Judicial per tal que tregui de la seva proposta la
supressió del partit judicial de Santa Coloma de Farners.
Tercer.- Reclamar l’aplicació de les mesures necessàries en personal, equipaments i noves
tecnologies, per agilitzar els serveis de justícia en el nostre país.
Quart.- Instar el Govern de l’Estat per tal que es pronunciï sobre aquesta decisió, adoptant les
resolucions necessàries per tal de mantenir el partit judicial de Santa Coloma de Farners, tal com
està fins ara.
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Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que, en l’àmbit de les seves
competències, dicti les resolucions necessàries per a la defensa del manteniment del partit
judicial de Santa Coloma de Farners.
Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord als demés municipis del partit judicial, demanant la seva
adhesió a aquest acord.
Setè.- Trametre aquesta resolució als diferents portaveus dels grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats, al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Vuitè.- Sol·licitar dels il·lustres col·legis d’advocats i procuradors l’emissió de sengles informes
en relació a la proposta del Consell General del Poder Judicial, per donar trasllat dels mateixos a
les autoritats i òrgans senyalats.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: 1 en contra

19.- Moció relativa a l’assumpció de les competències municipals derivades de l’aplicació
de la llei de protecció dels animals i l’establiment d’un sistema de finançament destinats
als ens locals per a la seva aplicació.
L’equip de govern presenta la següent moció:
El Consell Comarcal de la Selva, coneixedor de les dificultats que els ajuntaments tenen a l’hora
d’assumir les competències que els atorga el Decret legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de
la Llei de Protecció dels Animals sigui una competència dels municipis, a la que aquests han de
fer front sense el traspàs dels recursos corresponents, una situació que s’ha vist agreujada
aquests últims anys per la greu situació de crisi econòmica i financera de les administracions
locals.
Per tot l’anterior, cal recordar que els ajuntaments han d’assumir les obligacions de portar un
cens municipal d’animals de companyia (article 14.2 del DL 2/2008 ) i també “correspon als
ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar
els animals salvatges urbans”, que “ els ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa
referència l’apartat 1 als ens locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en
l’eficiència del servei i sota l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei” i que , a més, “els
ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequats i
amb prou capacitat per al municipi o convenir la realització d’aquest servei amb els ens locals
supramunicipals o amb altres municipis” ( article 16 del DL 2/2008 ). D’altra banda, i segons
especifica la mateixa Llei en l’article 11, “ es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les
instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en general,
excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via reglamentària”.
Coneixedors que el Govern de la Generalitat de Catalunya té intenció d’elaborar el reglament de
la Llei de Protecció dels Animals, el Consell Comarcal .......... insta el Govern de la Generalitat de
Catalunya a accelerar aquesta tramitació perquè els ajuntaments disposin d’una eina que detalli
els recursos i els procediments que es poden aplicar en matèria de recollida i custòdia d’animals
de companyia. Al mateix temps, demanem que l’aplicació d’aquest reglament es faci tenint en
compte les dificultats econòmiques dels ens locals, és a dir, essent conscients de la reducció
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d’ingressos que estan patint els municipis i en general les administracions públiques. Per
aquests motius, caldria dotar una línia de finançament als ens locals per donar compliment a les
obligacions derivades de la llei.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament,
1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, amb la màxima celeritat, elabori el
reglament del Decret legislatiu 2/2008 que aprova el text refós de la Llei de Protecció dels
Animals, preveient els recursos i els procediments necessaris perquè els ajuntaments
puguin assumir aquesta competència municipal d’acord amb un finançament adequat al
context econòmic actual
2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doti una línia de finançament als ens
locals per donar compliment a les obligacions derivades del Decret legislatiu 2/2008 que
aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals. La manca d’aquest finançament
pot comportar dificultats en el compliment d’aquesta Llei.
3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè en els municipis on no es disposi
de Policia Local pròpia, principalment els petits municipis d’àmbit rural, l’autoritat de
control que s’escaigui ( sigui el Cos dels Agents Rurals o el Cos dels Mossos
d’Esquadra)s’encarregui de vetllar pel compliment de les obligacions de censar els
animals domèstics d’acord amb l’article 14 del Decret Legislatiu 2/2008 que aprova el text
refós de la Llei de Protecció dels Animals.
4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi les gestions necessàries
perquè els ens locals puguin tenir accés a les dades del cens de l’Arxiu d’Identificació
d’Animals de Companyia gestionat pel Consell de Veterinaris de Catalunya.
5. Comunicar aquests acords a la mesa del Parlament de Catalunya, a la presidència de la
Generalitat de Catalunya i al Departament d’Interior, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 10 regidors presents i que per dret
formen la corporació

20.- Moció en suport al moviment #NO VULL PAGAR
El grup municipal de ERC presenta la següent moció:
Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, que constitueix un
greuge històric respecte la resta de l’Estat. Mentre Catalunya el 67% de les vies ràpides són de
pagament i el 33% gratuïtes, a la resta de l’Estat la proporció és de 20% de peatge per 80% de
lliure circulació. Per exemple, a la Comunitat de Madrid hi ha 500 quilòmetres d’autovia, dels
quals 17 són de peatge; a Andalusia hi ha 1.500 quilòmetres d’autovies gratuïtes per 192
pagament; a Extremadura totes les vies desdoblades són gratuïtes.
Diversos exemples ens mostren que històricament s’han anat allargant les concessions inicials
que hi havia establertes entre les administracions públiques i les empreses concessionàries.
Aquest és el cas de l’allargament al 1998 entre els Governs de CiU i PP dels trams de l’autopista
C32 entre Montgat i Mataró, la concessió inicial de la qual acabava l’any 2004 i amb la pròrroga
finalitza el 2021; l’allargament del tram de l’AP7 entre Granollers i la Jonquera que del 2004
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també s’ha allargat fins al 2021; o el cas de l’allargament el 1997 de tram entre Tarragona i
Alcanar, que finalitzava el 1998 i la pròrroga arriba fins el 2019.
A nivell d’amortitzacions, queda demostrat que aquestes ja han estat pagades, tal i com il·lustren
els càlculs pels quals, per exemple, el tram entre Montgat i Mataró si bé va costar 21 milions
d’euros al final de la concessió se n’hauran recaptat 682,2; el tram entre Granollers i la Jonquera
que va costar 68,5 milions i se n’hauran recaptat 3.033,7; i el d’entre Tarragona i Alcanar, que va
costar 11,7 milions d’euros i se n’hauran recollit 1.106,3. Un exemple paradigmàtic posa de
manifest, així mateix, el volum de negoci de les autopistes de peatge catalanes envers altres
països del voltant: les autopistes franceses de peatge guanyen amb 7.000 km els mateixos
diners que les autopistes catalanes.
Davant d’aquesta situació de greuge històric que patim els catalans en les nostres
infraestructures, neix de manera espontània el moviment #novullpagar que ha crescut de manera
exponencial les darreres setmanes canalitzant el malestar i ganes d'actuar de molts catalans.
Aquest moviment qüestiona el greuge escandalós i la opacitat d'unes concessionàries d’uns
peatges que podrien estar del tot amortitzats, i no renuncia a continuar amb les seves actuacions
malgrat l’anunci emès pel Govern de la Generalitat de possibles sancions de fins a 100 € contra
els conductors que segueixin la campanya.
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’ERC proposa els següents acords:
PRIMER. Manifestar la solidaritat de l’ajuntament de ______________ amb aquells ciutadans
que s’han adherit a la campanya #novullpagar com a forma de protesta vers l'espoli fiscal i
d’inversió en infraestructures que patim al nostre país.
SEGON. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que no instrueixi cap expedient sancionador
que es pugui derivar de la campanya #novullpagar, atenent a la incertesa jurídica que presenta
l’acte d’insubmissió d’aquesta iniciativa i recollint el clam de la ciutadania.
TERCER. Instar el Govern i el Parlament que acordin mesures tendents a la recuperació de les
bonificacions als peatges d’Alella, Mollet i Les Fonts, d’acord amb el sistema de bonificacions
existent en l’anterior legislatura.
QUART. Instar el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per suprimir els peatges
d’aquelles vies que no tenen una alternativa viària gratuïta, i que no tenen raó de ser per
qüestions d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de la mobilitat. Així mateix que també s’adopti
una homogeneïtzació a la baixa dels imports que abonen els usuaris actualment mentre durin les
actuals concessions fins a l’eventual rescat.
CINQUÈ. Rebutjar el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les autopistes del radi de
Madrid a costa d’allargar les concessions de les autopistes de peatge catalanes.
SISÈ. Instar als diputats catalans al Congrés i al Parlament de Catalunya a aprovar una
Proposició de llei del fons per a la homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges
com l’admesa a tràmit l’anterior legislatura (desembre de 2008) pel Congrés però que finalment
no va ser discutida.
SETÈ. Instar als grups parlamentaris del Congrés a promoure la derogació de l’article 12.a) de la
Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de
concessió, el qual estableix una bonificació de fins el 95% de l’IBI dels terrenys que siguin
utilitzats per autopistes de peatge.
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VUITÈ. Instar a l’Estat espanyol al compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut que
preveu que l’Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o per construir trams d’autovia
alternatius, tot prioritzant les infraestructures d’especial incidència logística i econòmica i les que
presenten un alt grau d’accidentalitat.
NOVÈ. Fer arribar aquests acords als impulsors del moviment #novullpagar, al conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups del Parlament de
Catalunya.
Intervencions
Intervé el Sr. Jaume Anglada i el Sr. Joan Miquel Terradas per manifestar que no es donarà
suport a aquesta proposta.
Votació
No s’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 en contra
Tots per Breda: 2 en contra
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: 1 en contra
21.- Moció en suport al moviment “DIEM PROU” que aposta per pagar els impostos a
l’Agència Catalana en comptes d’Hisenda.
El grup municipal de ERC presenta la següent moció:
És un fet que l’espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi econòmica, provoca
que les nostres institucions públiques apliquin retallades en la despesa en diferents serveis
essencials per a la ciutadania, situació que pateixen especialment les famílies amb menys
recursos que ara, més que mai, requereixen de polítiques socials i ocupació de qualitat.
També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear ocupació disposant de
recursos suficients per portar a terme polítiques d’ocupació i de creació de noves activitats
econòmiques, que en un marc de finançament just per a Catalunya es podrien desenvolupar.
Recentment s’ha publicat l’enquesta de població activa –EPA- del quart trimestre del 2011 i com
era d’esperar, Catalunya no ha sortit ben parada, hem assolit uns nivells rècord de desocupació
assolint la xifra de 775.400 aturats i superant una taxa d’atur del 20%, el nivell més elevat des de
l’any
1985.
Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, i per aquesta raó, més enllà de denunciar
l’espoli fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme mesures de pressió per acabar amb
una situació que ens ofega fiscalment. La reinvindicació del concert econòmic ha d’anar més
enllà del discurs polític. És un deure moral de les institucions públiques del nostre país, dels
partits polítics catalanistes, donar suport a les iniciatives que neixen de la societat civil que
treballin per aconseguir un Concert Econòmic que ens acosti a la sobirania fiscal.
Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres impostos a l’Agència Tributària Catalana és una
estratègia tècnicament viable com a mesura de pressió per a què Govern de la Generalitat
treballi decididament per un Concert Econòmic que ens acosti a la independència fiscal.
Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre administracions,
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que permet que la Generalitat recapti diferents impostos -IVA, IRPF- que el contribuent ha de
pagar a Hisenda a través de l’Agència Tributària Catalana, ho pot fer, sempre i quan pagui a
temps i n’informi a Hisenda mitjançant el següent procediment:
1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte corrent de la
Generalitat en concepte del pagament de l’IVA o l’IRPF. Aquest formulari es pot trobar al web de
la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat.
2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el contribuent ha
d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de referència i el
NIF. Cal conservar el justificant de l’ingrés.
3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana el justificant de
l’ingrés en un termini de set dies.
4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui l’import al
compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els diners.
5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat.
Atès que dues iniciatives del nostre país portaran a terme la insubmissió fiscal; una empresa de
cerveses d’Olost i una parella d’empresaris de Siurana han manifestat que ingressaran el primer
trimestre de l’IVA de l’exercici de 2012 a l’agència tributària catalana.
Vist que aquesta iniciativa ha cristal·litzat en el moviment civil per la insubmissió fiscal Diem
Prou, que ha recollit el suport de diferents entitats arreu del país, com Ara o Mai, CADCi,
Welcome Mr.President, SiP, Cercle Català de Negocis, Club FNEC, SiJ, Intersindical CSC o
Catalunya Sí, i en la seva plana web més de 4.000 suports.
Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i denunciem l’espoli
fiscal que està sotmesa la nostra nació i estem d’acord que hauríem d’imposar els nostres
impostos, regular-los, recaptar-los, gestionar-los i distribuir-los amb plena sobirania,
En relació als antecedents exposats proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents:
-

Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’d’insubmissió fiscal i
també a la tasca que Omnium Cultural fa sobre el procediment a seguir i les
conseqüències jurídiques del mateix.

-

Donar recolzament a totes les iniciatives iniciades pel Govern de l’Ajuntament de
____________ per explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos, de forma legal, a
l’Agència Tributaria Catalana.

-

Traslladar al Consell d’Administració de l’empresa municipal ___________ la voluntat
que estudiïn l’oportunitat d’explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos a
l’Agència Tributaria Catalana.

-

Proposar a tots els ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la línia iniciada per
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a instàncies de l’Associació de Municipis per la
independència, i explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos a l'Agència
Tributària Catalana en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'ha
realitzat fins ara.
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-

Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o independentistes amb
representació al Parlament de Catalunya que promoguin la modificació de la legislació
tributaria catalana per tal que pugui, també, recaptar els impostos de caràcter estatal.

-

Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment ‘Diem
Prou’d’insubmissió fiscal.

-

Comunicar l’adopció d’aquests acords als portantveus parlamentaris del Parlament del
Principat de Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern de la
Generalitat, a l’Agència Tributària de Catalunya, a les entitats municipalistes de
Catalunya (FMC i ACM), a l'Associació de Municipis per la Independència, a la
Plataforma Diem Prou i a l’empresa municipal ______________.

No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient.
Votació
No s’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 en contra
Tots per Breda: 2 en contra
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: 1 en contra
22.- Moció per a la redacció d’un reglament d’ús i accés als mitjans de comunicació
d’àmbit municipal.
El grup municipal de ERC presenta la següent moció:
Atès que l’article 170.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (en
endavant TRMLRLC) disposa que:
El ple de l'ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els
òrgans d'informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio
municipals i les publicacions i els butlletins editats per l'ajuntament. En aquest sentit, els
respectius plens han d'aprovar un reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús d'aquests
mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació.
Atès que el municipi de Breda no gaudeix d’un Reglament que reguli les condicions d’accés i
d’ús dels canals de comunicació i difusió, com poden ser els butlletins municipals Àgora i Àgora
Express i la ràdio municipal Ràdio Breda.
Atès que el Reglament Orgànic Municipal del municipi de Breda (en endavant ROM) no disposa
de cap article referent a allò exposat en el punt 170.2 de la TRLMRLC, pel que fa a regulació
d’accés i ús dels mitjans de comunicació d’abast municipal als regidors del consistori.
Atès que la redacció d’aquest reglament és essencial per a solucionar futurs problemes sorgits
arran de l’accés i ús dels mitjans municipals pels regidors del consistori, en virtut del seu caràcter
plenament normatiu i regulador.
Atès que el compliment de l’article 170.2 del TRLMRLC no és de caràcter potestatiu sinó
reglamentari, és a dir, d’obligat compliment
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Atès que el nostre grup municipal entén que els processos de discussió i redacció d’aquesta
tipologia de reglaments han de gaudir de la participació de totes les forces polítiques amb
representació al consistori municipal
El grup municipal d’ERC-Breda sotmet a debat i votació del ple les propostes següents:
1.- Que es redacti un Reglament municipal que reguli l’accés i l’ús dels diversos canals de
comunicació municipals (butlletins i ràdio)
2.- Que la redacció d’aquest reglament sigui amb la participació directa de tots els grups
municipals presents al Consistori
3.- Que es modifiqui el ROM per tal d’incloure com a drets dels regidors l’accés i ús dels mitjans
de comunicació locals d’acord a allò establert al Reglament que es desenvolupi
Intervencions
Intervenen el Sr. Frias, el Sr. Andreu Pujol, el Sr. Didac Manresa i el Sr. Joan Miquel Terradas,
manifestant el suport a la proposta.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 10 regidors presents i que per dret
formen la corporació

23.- Moció per assenyalar la urgència del compliment de la resolució 539/IX del Parlament
de Catalunya, referent a les obres d’ampliació i millora de la GI-552 i la construcció del
carril bici.
El grup municipal de ERC presenta la següent moció:
Atès que en la sessió de la comissió de Territori i Sostenibilitat del passat 18 d’abril de 2012
s’aprovà la resolució 539/IX del Parlament de Catalunya, sobre el projecte d’ampliació de la
carretera GI-552, a Breda.
Atès que la proposta de resolució fou presentada pel grup parlamentari d’ERC, a instàncies de la
secció local d’ERC-Breda, i amb els vots a favor dels diputats de CIU.
Atesa la urgència de la redacció i execució de l’obra d’ampliació i millora de la carretera GI-552,
del tram de Breda a l’estació de Riells i Viabrea-Breda, així com la construcció d’un carril de
vianants i bicicletes mentre aquesta millora no sigui efectiva.
Atès que la creació d’un carril bici és una reclamació de caràcter històric, promesa per la pràctica
totalitat dels partits polítics de Breda i aprofitant que, per primera vegada, el Parlament de
Catalunya ha aprovat el projecte d’ampliació i millora.
Atès que en les circumstàncies actuals i degut a l’enorme transcendència del tema que ens
ocupa cal mostrar unitat política a l’hora de reivindicar l’aplicació pràctica d’allò aprovat al
Parlament de Catalunya.
Per tot això exposat, el grup municipal d’ERC-Breda sotmet a debat i votació del ple els punts
següents:
-Que el Ple de Breda, de la manera més unànime possible, doni suport a la resolució 539/IX del
Parlament de Catalunya, sobre el projecte d’ampliació de la carretera GI-552, a Breda.
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat

972 87 00 12
Fax 972 16 03 33
ajuntament@breda.cat

30

Ajuntament de
Breda

-Que l’Ajuntament de Breda, en virtut de la seva representativitat, actuï de manera decidida i
resolutiva, amb l’ús de totes les mesures que estiguin al seu abast i que siguin per dret menester,
per tal de fer complir allò establert en la resolució 539/IX del Parlament de Catalunya.
-Que l’Ajuntament de Breda inici els contactes pertinents amb les administracions competents
per tal d’incloure, en els Pressupostos de 2013 de la Generalitat de Catalunya, les partides
pressupostàries necessàries per la consecució de, com a mínim, el carril bici/vianants.
-Que l’Ajuntament de Breda notifiqui la presa d’aquest acord al Parlament de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, als serveis territorials de Carreteres de Girona i a la
totalitat de les administracions que siguin susceptibles de ser informades d’aquest acord.
Intervencions
Intervenenen el Sr. Joan Miquel Terradas i el Sr. Jaume Anglada per donar suport a la proposta.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 10 regidors presents i que per dret
formen la corporació

24.- Proposta de Moció que formula el grup municipal Breda@XXI al pròxim Ple municipal
al model d’immersió lingüística a l’escola.
El grup municipal de Breda@XXI presenta la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012 que anul·la diversos articles del Decret
181/2008 de 9 de setembre del Departament d’Educació del Govern de la Generalitat de
Catalunya sobre l'ús del català en el segon cicle de l'educació infantil. Tot i que aquesta
sentència es refereix a una norma de rang inferior a la Llei d'Educació de Catalunya,
considerem important reiterar el nostre suport sense fissures al model educatiu del nostre país
així com al model d’immersió lingüística que tan bons resultats ha donat els darrers 30 anys.
La consideració del català com a llengua vehicular a l’escola ha contribuït de forma decisiva a la
cohesió social a Catalunya en no disgregar per raons de llengua els infants del nostre país, un
fet que podria provocar la segregació social. El nostre model educatiu s’ha demostrat eficaç de
manera que els alumnes escolaritzats a Catalunya finalitzen els seus estudis amb iguals
competències lingüístiques en català i en castellà.
La immensa majoria dels partits polítics amb representació parlamentària dóna suport al model
d’immersió lingüística del nostre país. Cal no contribuir a polititzar encara més un model que ha
demostrat ser integrador i no discriminatori en tant que ha establert la igualtat d’oportunitats
entre els alumnes del nostre país amb independència de la seva llengua d’origen.
El Grup Municipal de Breda@XXI proposa al ple municipal els següents
ACORDS
1. Manifestar el nostre compromís amb la immersió lingüística en el sistema educatiu del
nostre país, un model d'èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i amb un
amplíssim consens polític i social, de manera que la llengua catalana sigui la llengua
vehicular de l'ensenyament.
Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com la llengua
vehicular d’aprenentatge en l’ensenyament, i continuar d’aquesta manera la bona feina
feta els darrers 30 anys.
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Instar el Govern de la Generalitat a defensar si s’escau els docents i els centres
educatius en l'exercici dels seus drets i el compliment de les lleis.
Instar el Govern de la Generalitat a recórrer als tribunals competents contra les
decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles catalanes,
recollit en la Llei d'Educació de Catalunya.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 10 regidors presents i que per dret
formen la corporació

25.- Moció defensa dels Consells Comarcals
L’equip de govern presenta la següent moció:
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 preveu en el seu article 2.3 que el sistema
institucional de la Generalitat està integrat en tot cas pels municipis, les comarques i les
vegueries.
Així mateix l’article 83.2 estableix que l’àmbit supramunicipal a Catalunya és constituït, en tot
cas per les comarques.
Les comarques i representades pels consells comarcals, són la institució més genuïna, un fet
diferencial, de l’organització territorial pròpia de Catalunya i des de la seva creació, l’any 1987,
han contribuït al desenvolupament del país, implementant aquells serveis que el territori ha
requerit i fent efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans de Catalunya, visquin allà on visquin.
El règim local s’ha de fonamentar entre d’altres en els principis de diferenciació, subsidiarietat i
eficiència, atenent a que les decisions i la gestió dels temes públics s’han d’executar considerant
la diversitat territorial, el més pròxima possible al lloc on s’han d’aplicar i de la forma més eficaç
possible amb un cost raonable, respectant els objectius de la llei d’estabilitat pressupostaria i
sustanibilitat financera.
Per tot això, i tenint en compte diferents posicionaments i informacions aparegudes darrerament
que intenten un model d’assignació competencial que no és propi al nostre país, basat en
l’assignació de serveis a les Diputacions provincials, es proposa al Consell d’Alcaldes de la Selva
el següent acord:
1. Reivindicar el paper històric i present de les comarques i dels consells comarcals com a
divisió territorial i organització més pròpia de Catalunya, més genuïnament catalana, i com a
nivell i instrument més adient per fer efectius els principis estatutaris de diferenciació,
subsidiarietat i eficiència.
2. Reconèixer i manifestar la millor posició de les comarques i consells comarcals, front les
províncies i diputacions provincials, per la seva dimensió més idònia, la seva sensibilitat a la
diversitat territorial, la seva proximitat al territori i al ciutadà i les seves possibilitats d’increment
de l’eficiència.
3. Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés
dels Diputats i al Govern d’Espanya.
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Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 3 a favor (vot de qualitat de l’alcaldessa accidental)
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 abstencions
Breda@XXI: 1 abstenció

26.- Assumptes urgents.
No n’hi ha

27.- Precs i preguntes.
No n’hi ha

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió de la que essent el secretari
accidental de la Corporació, en dono fe.

L’alcaldessa accidental,
Teresa Martorell i Julià
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El secretari accidental
Erik Sureda Causadias
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