Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 2/2013
Caràcter: Ordinari
Dia: 13 de maig de 2013
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22:15 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament

Assistents
Sr. Jordi Iglesias i Salip (CiU), alcalde
Sra. Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora
Sr. Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor
Sra. Judit Cortada i Esteve (CiU), regidora
Sr. Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (Tots per Breda), regidor
Sr. Dídac Manresa Molins (ERC-Breda), regidor
Sr. Andreu Pujol Mas (ERC- Breda), regidor
Sra. Eva Andrés Masó (ERC- Breda), regidora
Sr. Josep Amargant Argemí (ERC- Breda), regidor
Sr. Antoni Marin Acuña (Breda@XXI-PM), regidor
Secretari
Sr. Erik Sureda Causadias secretari accidental.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 18 de febrer
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
3.- Donar compte de la Liquidació anual 2012.
4.- Donar compte dels informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials del 1er trimestre de 2013.
5.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la
taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal de Breda.
6.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 16,
reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’escola bressol municipal de Breda.
7.- Acord d’adhesió del municipi de Breda a la proposta de revisió i ampliació de l’àmbit
territorial de la reserva de la biosfera del parc natural del Montseny.
8.- Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació número 16
“Sector Industrial Sud”.
9.- Aprovació d’autorització per a transmissió de dades del pressupost general i de la
liquidació del pressupost a través de l’oficina virtual de coordinació financera amb la
xarxa local de municipis de la Diputació de Girona (Xaloc).
10.- Moció per a la posada en marxa d’un pla nacional estratègic d’impuls a la ceràmica.
11.- Moció per rebutjar l’avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local (ARSAL) presentat pel ministeri d’hisenda i administracions
públiques.
12.- Moció per demanar la supressió de la Delegació i Subdelegacions del Govern Espanyol
a Catalunya.
13.- Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya.
14.- Moció sobre la millora en l’accessibilitat de determinades zones del poble.
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15.- Moció sobre la digitalització de les zones rurals i masies de Breda.
16.- Moció per a la col·locació d’un cartell a l’entrada nord i sud del poble de Breda.
17.- Moció per a la col·locació d’una estelada en un lloc públic.
18.- Moció en favor de l’esport de base i la seva promoció als municipis.
19.- Assumptes urgents.
20.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 18 de febrer.
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 grup municipal d’ERC-Breda, per mitjà del seu portaveu, el Sr. Dídac Manresa, formula
l’observació de què l’acta no està complerta, cal més detall de les intervencions.
El Sr. Alcalde, manifesta que si les intervencions es volen transcriure literalment en l’acta cal que
cada grup municipal porti per escrit el detall de la intervenció en els següents dies de la sessió
de ple o abans de la sessió següent.
El Sr. Alcalde, aprofita aquesta intervenció per manifestar que cada grup municipal present les
mocions en format word i per mail a l’Ajuntament, per tal de poder introduir tot el text en l’acta de
la sessió.
El Sr. alcalde sotmet a votació l’acta de la sessió plenària ordinària que es va portar a terme 18
de febrer, essent aquesta la sessió ordinària següent del Ple.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb les vots favorables de CiU,
TxB i Breda@XXI-PM i l’abstenció del grup d’ERC-Breda.

2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima 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’ultima sessió ordinària
plenària, i es relacionen a continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades:
1JG2012 del 14 de gener de 2013
2JG2012 del 28 de gener de 2013
3JG2012 del 11 febrer de 2013
4JG2012 del 25 febrer de 2013
5JG2012 del 11 de març de 2013
6JG2012 del 25 de març de 2013
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.- Donar compte del decret 55/2013 d’aprovació de la liquidació del pressupost 2012
Es dóna compte al Ple de la corporació del decret núm. 55/2013 de 28 de febrer de 2013
corresponent a l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, d’acord
amb el Text Refós 2/2004 de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals.

4.- Informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
Segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’han de trametre els
informes que preveu l’article 4.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i
Coneixement.
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes presentats telemàticament, corresponents
al primer trimestre de 2013 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i
Coneixement.
5.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 17 reguladora de
la taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal de Breda.
Antecedents
Tenint en compte el context econòmic i social actual i el cost de manteniment i funcionament de
l’equipament .
Es fa del tot necessari aplicar un augment en les taxes degut, en gran part, en l’increment de l’iva
en el subministrament de material i serveis necessaris per al bon funcionament de l’equipament.
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 és necessari que la
modificació de l’ordenança s’hagi publicat abans d’aquesta data per a que puguin entrar en vigor,
com és per exemple IBI, IVTM i altres taxes de meritament l’1 de gener i període anual.
Atès que aquesta Ordenança Fiscal número 17, en el seu article número 7 disposa que el
període impositiu i l’acreditament apareix quan es sol·licita el servei. Per tant, és un tribut que la
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publicació es pot fer en posterioritat a l’1 de gener i entrarà en vigor al dia següent de la
publicació.
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal número 17 que
regula la taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal, que quedarà redactada de la
manera següent:
Article 6 - Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

1.- Abonaments familiars:
- Matrimonis o parella de fet (per parella)
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys
- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon
2.- Abonaments individuals:
- Menors (de 6 a 16 anys)
- Joves (de 17 a 30 anys)
- Adults (des de 30 anys)
- Jubilats

Mensual (€)

Temporada (€)

45
20
10

80
30
20

20
25
40
20,50

35
40
50
36
Dissabtes
i Festius (€)
4
6
4

3.- Entrada per dia

Laborables (€)

- De 6 a 16 anys
- Des dels 16 anys
- Jubilats

3
5
3

2. S’entén per abonament mensual el que permet l’accés a les piscines municipals des del dia de
l’obertura el mes de juny fins als 31 de juliol o bé des de l’1 d’agost fins al tancament el mes de
setembre.
3. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals de forma gratuïta:
a) Les persones amb disminució física o psíquica acreditats amb el certificat de l’ICASS
amb un grau igual o superior al 33%
b) Els menors de 6 anys i els majors de 70
Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% i/o de forma
gratuïta, altres situacions personals i/o familiars de caire social greus o molt greus, degudament
acreditades documentalment i amb informe favorable dels Serveis Socials de Breda.
Segon.- Publicar el present acord mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies a fi que les persones
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Cas que no es presentessin al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors
provisional, sense necessitat de cap més acord plenari.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.
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6.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 16, reguladora
de la taxa per a la prestació del servei d’escola bressol municipal de Breda.
Antecedents
Degut a les baixades en l’import per alumne equivalent en les subvencions públiques per al
funcionament de les escoles bressol municipals, aplicades pel govern de la Generalitat de
Catalunya, tenint en compte el context econòmic i social actual i el cost de manteniment i
funcionament del centre escolar, es fa del tot necessari aplicar unes noves quotes dels serveis
de l’escola bressol municipal, pel proper curs 2013-2014.
Legislació aplicable
Article 15 al 21 i 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Article 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
D’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, l’acord d’aprovació de la
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa és competència del Ple i la validesa de
l’acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, tal com estableix
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril.
En relació a l’article 17.4 del RDL 2/2004 de, de 5 de març, es disposa que en tot cas, els acords
definitius no entraran en vigor fins que s’hagi portat a terme la seva publicació.
Per tots aquells tributs que meriten l’1 de gener i tenen període anual es necessari que la
modificació de l’ordenança s’hagi publicat abans d’aquesta data per a que puguin entrar en vigor,
com és per exemple IBI, IVTM i altres taxes de meritament l’1 de gener i període anual.
Atès que aquesta Ordenança Fiscal número 16, reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’escola bressol, en el seu article número 7 disposa que el període impositiu i l’acreditament
apareix quan es sol·licita el servei. Per tant, és un tribut que la publicació es pot fer en
posterioritat a l’1 de gener i entrarà en vigor al dia següent de la publicació.
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 16 que regula la
taxa de l’escola bressol, que quedarà redactada de la manera següent:
€
Matrícula
Material
Pagaments
25,00 setembre, amb la primera quota
25,00 gener, amb la quota del mes
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Escolaritat mensual
De 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00 hores
De 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 hores
De 9:00 a 17:00 hores
De 9:00 a 12:00 hores
De 9:00 a 13:00 hores
De 9:00 a 15:00 hores
De 15:00 a 17:00 hores

160,00
170,00
235,00
125,00
150,00
205,00
90,00

Fixa mensual, 1 hora o fracció
Eventual
1 hora o fracció
De 12:00 a 15:00 hores
De 12:00 a 17:00 hores

50,00

Acollida

6,00
10,00
15,00

Bonificacions
Família nombrosa o monoparental
Segon germà escolaritzat

50%
50%

Segon.- Publicar el present acord mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies a fi que les persones
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Cas que no es presentessin al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors
provisional, sense necessitat de cap més acord plenari.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

7.- Acord d’adhesió del municipi de Breda a la proposta de revisió i ampliació de l’àmbit
territorial de la reserva de la biosfera del parc natural del Montseny.
Fets
Atès que el municipi de Breda forma part de la Reserva de la biosfera del Parc natural del
Montseny, des de la seva creació l’any 1978, dins del programa Mab (“Home i biosfera”) de la
Organització de les Nacions Unides per a la Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).
Atès que el Consell Internacional de Coordinació del programa Mab de la UNESCO en la seva
sessió XXII celebrada a Paris entre els dies 31 de maig i 4 de juny de 2010, ha establert la data
de finals de l’any 2013 com a data límit per tal que els estats membres adaptin les seves
reserves al marc estratègic aprovat al Congrés Mundial de Reserves de la biosfera, celebrat a
Sevilla l’any 1995.
Atès que .el Consell Científic del Comitè Mab Espanyol va constatar, en la seva reunió de 16 de
setembre de 2010, la necessitat de concentrar esforços per a atendre el requeriment del Consell
Internacional de Coordinació en el sentit que el final de l’any 2013 ha de ser la data límit per a
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que els estats membres completin la transformació de les reserves de la biosfera anteriors al
Congrés Mundial de Sevilla.
Atès que la Reserva de la biosfera del Montseny es troba en aquesta situació, doncs la seva
creació és molt anterior a l’aprovació del nou marc estratègic dins del Congrés de Sevilla.
Atès que el Consell Coordinador del Parc del Montseny va acordar, en la sessió del 17 de juny
de 2010, donar compliment al requeriment del Consell Internacional de Coordinació del
programa Mab, iniciant la revisió de la Reserva de la biosfera del Montseny, amb la implicació de
tots els Ajuntaments.
Atès que aquest Ajuntament ha participat en els treballs d’elaboració de la proposta de revisió
dels límits, la zonificació i el pla d’acció de la Reserva de la biosfera del Montseny, continguda en
la “Memòria del projecte d’ampliació de la reserva de la biosfera del Montseny” que s’adjunta a
aquesta resolució.
Atès que, d’acord amb aquests antecedents, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona
com a administracions gestores del Parc natural i Reserva de la Biosfera del Montseny han
promogut l’adaptació de la Reserva de la Biosfera del Montseny a les noves directrius de la
UNESCO, amb l’elaboració de la “Memòria del projecte d’ampliació de la reserva de la biosfera
del Montseny”, l’aprovació del qual s’haurà de tramitar davant el Consell Internacional de
Coordinació del Programa Mab de la UNESCO.
Atès que les diputacions de Barcelona i Girona, com a òrgan gestor de la Reserva de la biosfera
del Montseny, han fet arribar a aquest Ajuntament el projecte de revisió dels límits i de la
zonificació i el Pla d’acció de la Reserva.
Atès que amb l’adhesió a aquesta proposta, aquest Ajuntament incorpora la totalitat del seu
terme municipal a la Reserva de la biosfera del Montseny i manifesta la seva conformitat amb la
zonificació que es contempla en l’esmentada proposta de revisió.
Atès que l’adhesió al projecte d’ampliació de la reserva de la biosfera del Montseny no genera
directament cap obligació econòmica, ni suposa la transferència de funcions o activitats a la
Diputació de Barcelona o a la Diputació de Girona, ni cap delegació ni encomana de gestió a
aquestes, per tant, l’Ajuntament de Breda adopta aquesta resolució dins del marc competencial
que estableix la legislació vigent, sense que això suposi cap cessió de les competències que li
són pròpies.
En conseqüència, es proposa a l’aprovació del Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- ADHERIR-SE al projecte d’ampliació de la reserva de la biosfera del Montseny i al pla
de gestió que el desenvolupa, continguts en la documentació que s’adjunta amb els presents
acords.
Segon.- AMPLIAR la Reserva de la Biosfera del Montseny a la totalitat del terme municipal de
Breda.
Tercer.- APROVAR la proposta de zonificació establerta per aquest municipi en el projecte
d’ampliació de la reserva de la biosfera del Montseny.
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Quart.- COL·LABORAR i treballar de forma coordinada amb la resta d’administracions que
participen en la gestió i coordinació de la Reserva de la biosfera del Montseny, per tal de fer
efectiu el compliment dels seus objectius i desenvolupar el seu Pla d’acció.
Cinquè.- FACULTAR l’Il.lm. Sr. Jordi Iglesias i Salip alcalde, per subscriure els documents
necessaris per l’efectivitat dels acords.
Sisè.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord a la Diputació de Barcelona i a la Diputació de
Girona per al seu coneixement i efectes.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.
8.- Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació número 16 “
Sector Industrial Sud”.
Antecedents
Que en la sessió ordinària de Junta de Govern de data 28 de gener de 2013, amb l’assistència
de tots els regidors, entre altres s’adoptà l’Acord d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de
la UA 16
Vist que ha estat sotmès a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 32 de data 14 de febrer de 2013, i en el diari El
Punt de data 7 de febrer de 2013.
Considerant que simultàniament al tràmit d’informació pública, es sol·licità informe a l’Agència
Catalana de l’Aigua; Ministeri de Foment; Fecsa Endesa com organismes afectats per raó de les
seves competències sectorial, essent el seu sentit favorable.
Vist que durant aquest període d’exposició al públic s’ha produït una al·legació presentada en
data 28 de febrer de 2013 per el Sr. Jaume Julià Trabal, en representació de Breda Estil SCP.
Vist que els Serveis Tècnics municipals en data 25 de març de 2013, han emès informe tècnic en
relació a l’al·legació presentada i considerant que la nau objecte d’al·legació forma part d’un
conjunt de naus integrades en un únic volum amb divisió horitzontal. Es tracta d’una gran
edificació de tipologia aïllada en la parcel·la i que està conformada per diverses indústries. La
parcel·la dóna front a un vial i per tant, la parcel·la té accés. L’accés a les diferents indústries
ubicades a la parcel·la es produeix a través dels espais comunitaris de la parcel·la que envolten
l’edificació.
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Jaume Julià Trabal, en relació amb
l’expedient d’aprovació del Pla de Millora Urbana de la UA 16, pels motius expressats en
l’Informe tècnic de data 25 de març de 2013, del qual se’n trametrà una còpia a l’interessat
juntament amb la notificació del present acord.
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana de la UA 16 “ Sector Industrial Sud”.
Tercer.- Elevar l’expedient diligenciat del Pla de Millora Urbana a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
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Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

9.- Acord de Ple d’autorització per a transmissió de dades del pressupost general i de la
liquidació del pressupost a través de l’oficina virtual de coordinació financera amb la
xarxa local de municipis de la Diputació de Girona (Xaloc)
Antecedents
L’Apartat 4 de la Resolució de data 14 de setembre de 2009 (BOE núm. 235, de 29/09/2009), de
la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats
Locals, per la que es dicten mesures pel desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les Entitats Locals, disposa que
mitjançant acord del Ple de la seva Corporació, l’Entitat Local responsable de l’entrega de la
còpia del pressupost general i de la seva liquidació a la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals podrà autoritzar a un representant
de la Diputació provincial per tal que realitzi la transmissió en el seu nom d’aquella informació a
través de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, firmant
electrònicament l’enviament amb un certificat electrònic personal.
L’autorització anterior haurà de ser publicada al Butlletí Oficial de la Província.
Atès que la Diputació de Girona, per mitjà del Pla d’Assistència Comptable (PAC) de la Xarxa
Local de Municipis (XALOC), presta aquesta assistència i que aquest Ajuntament forma part del
citat Pla d’Assistència Comptable (PAC)
Amb la voluntat d’acollir-nos a la previsió del citat precepte, el Ple de la Corporació
acorda:
Primer.- Autoritzar a les persones que es relacionen la transmissió de la còpia del Pressupost
General municipal i de la seva liquidació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, a través de l’Oficina Virtual de Coordinació
Financera amb les Entitats Locals, firmant electrònicament l’enviament amb un certificat
electrònic personal.
Persones a les que s’autoritza la representació:
CÀRREC

Director del Servei d’Assistència i Formació (SAF) de
XALOC
Albert Mustarós i Gel

NOM

Aquesta autorització respon al compromís de XALOC a realitzar la tramesa de les dades
facilitades per l’Entitat Local, però en cap cas es responsabilitza del contingut de les mateixes.
Segon.- Donar trasllat del present acord a XALOC (Servei d’Assistència i Formació (SAF): Avda.
Sant Francesc 29,1r - 17002 Girona) i a la Direcció General de Coordinació Financera amb
les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals als efectes establerts a l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les
Entitats Locals.
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Tercer.- Publicar el present acord i autorització al Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOP), amb el títol següent:
"ACORD DE PLE D’AUTORITZACIÓ PER A LA TRANSMISIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST
GENERAL I DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A TRAVÉS DE L’OFICINA VIRTUAL DE
COORDINACIÓ FINANCERA AMB LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA_XALOC (FITXER XBRL)" .
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.
Intervencions
El Sr. Didac Manresa, en representació del grup municipal d’ERC-Breda, pregunta quin cost
tindrà.
El Sr. Alcalde manifesta que no tindrà cap cost i que és senzillament un suport de la Diputació
per trametre els fitxers al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.
10.- Moció per a la posada en marxa d’un pla nacional estratègic d’impuls a la ceràmica
En el context socioeconòmic actual hi ha nombrosos problemes que estan minvant al sector de la
ceràmica, com l’alt cost dels combustibles per a la cocció, l'elevada fiscalitat dels productes (21%
d'IVA), alt cost de la mà d'obra (d'alta repercussió en el nostre sector per la seva naturalesa
artesanal) i la dificultat de la comercialització dels productes, ja que els artesans compten amb
estrets canals de vendes que no constitueixen un sistema organitzat modern per les actuals
condicions del mercat globalitzat.
La Constitució espanyola estableix que l'artesania, i amb això la ceràmica, és un sector
econòmic especialment vulnerable que ha de disposar d'una atenció particular, tal com diu
l'article 130.1: "Els poders públics atendran a la modernització i desenvolupament de tots els
sectors econòmics i, en particular, de l'agricultura, de la ramaderia, de la pesca i de l’Artesania a
fi d'equiparar el nivell de vida de tots els espanyols. "
Les comunitats autònomes compten amb competències per a la promoció d'aquestes activitats,
però es troben amb obstacles a l'hora de regular eficientment el seu exercici, pel que és
necessari un canvi legislatiu de caràcter estatal, almenys en matèria de fiscalitat i Seguretat
Social, que contempli, quan sigui necessari, un sistema d'exempcions i bonificacions.
L'exempció fiscal es podria concedir per un període de temps renovable (aquesta fórmula està
contemplada en la legislació general sobre Seguretat Social i fiscalitat a Portugal).
D'altra banda, un dels obstacles més importants per posar en marxa una microempresa artesana
és el cost de la cotització obligatòria de la Seguretat Social. En els últims anys, hi ha una
tendència a flexibilitzar aquest "graó" massa alt per a aquest tipus d'activitats, amb les
reduccions del 25% per a determinats casos durant els primers anys d'activitat.
Els nous ceramistes, els artesans joves, necessiten una rampa progressiva que faciliti el seu
accés a l'estabilitat empresarial. Els ceramistes són treballadors i tots els treballadors han de
disposar de les mateixes avantatges i incentius per desenvolupar la seva professió.
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Si els empresaris poden contractar treballadors per compte d'altri a temps parcial, els
treballadors per compte propi, també han de disposar d'aquest dret en relació a la seva activitat,
pel que és necessari que s'estableixi un sistema de cotització a temps parcial per a tots els
ceramistes .
Aquesta mesura facilitaria l'aflorament de molts treballadors / es que tradicionalment han
desenvolupat un ofici a temps parcial, però als quals no se'ls ha reconegut la seva condició de
tals, privant-los de la possibilitat d'incorporar-se al sistema social i condemnant a una jubilació
incerta, precària o subsidiada.
En aquest mateix àmbit cal estudiar l'assimilació de determinades activitats artesanals als règims
de l'Agricultura i la Pesca, com ja passa amb alguns oficis (els xarxaires cotitzen pel règim
especial del mar).
Cal revisar la legislació que afecta la contractació d'aprenents en l'àmbit d'una activitat ceràmica,
perquè sigui factible la seva presència en els tallers, sense perjudici de les garanties que han de
contemplar aquest tipus de relacions laborals.
Quant a la Seguretat Social, cal concedir l'exempció de qualsevol tipus de declaració i de l'IVA
per rendiments bruts a l'artesania que no arribin al 50% del salari mínim interprofessional.
Les produccions artesanals que s'exerceixen en el medi rural com a complement de l'agricultura,
la pesca o la ramaderia, o als productes agropecuaris o agroalimentaris, han de ser compatibles i
assimilables a aquestes activitats, pel que fa al seu tractament fiscal.
Cal estudiar la reducció de l'IVA al 4% per a tots els productes artesanals.
En termes generals, cal desenvolupar un marc legal adaptat a la peculiaritat de l'artesania que
aposti decididament pel sector ceràmic i que compleixi l'enunciat de l'article 130.1 de la
Constitució Espanyola.
A més, s'estableix la necessitat d'estudiar la bonificació dels impostos indirectes dels
combustibles així com del gas que els terrissaires i tallers ceràmics utilitzen per a la combustió
dels seus forns.
Per tot això, el ple de l'AJUNTAMENT DE BREDA ACORDA:
Primer.- Sol·licitar al Govern d'Espanya que estudiï les bonificacions, les reduccions i les ajudes
que s'expressen en aquesta moció i es dugui a terme el Pla Nacional Estratègic d'Impuls a la
Ceràmica, entre d’altres:
- Desenvolupar un marc legal adaptat a la peculiaritat de l'artesania que aposti decididament
pel sector ceràmic i que compleixi l'enunciat de l'article 130.1 de la Constitució Espanyola.
- Contemplar, quan sigui adient, un sistema d'exempcions i bonificacions per als artesans del
fang que endemés es podria concedir per un període de temps renovable.
- Flexibilitzar el cost de la cotització obligatòria de la Seguretat Social per a les microempreses
artesanes en la línia dels últims anys per a aquest tipus d'activitats, amb les reduccions
percentuals més elevades possibles per a determinats casos durant els primers anys
d'activitat.
- Establir un sistema de cotització a temps parcial per a tots els ceramistes .
- Revisar la legislació que afecta la contractació d'aprenents en l'àmbit d'una activitat
ceràmica, perquè sigui factible la seva presència en els tallers, sense perjudici de les
garanties que han de contemplar aquest tipus de relacions laborals.
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-

Concedir l'exempció de qualsevol tipus de declaració i de l'IVA per rendiments bruts a
l'artesania que no arribin al 50% del salari mínim interprofessional.
Reduir l'IVA al 4% per a tots els productes artesanals.
Bonificar els impostos indirectes dels combustibles així com del gas que els terrissaires i
tallers ceràmics utilitzen per a la combustió dels seus forns.

Segon.- Que l'Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica s'estableixi com a intermediari
del sector ceràmic en la comunicació de les propostes davant el Govern d'Espanya.
Tercer.- Elevar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i al Ministeri d'Economia i
Competitivitat els acords anteriors.
Intervencions
El Sr. Marín en representació del grup municipal Breda@XXI-PM demana un aclariment a si és
un Pla Estratègic a nivell nacionals entès com a Estatal.
El Sr. Frias, diu que són accions plantejades amb l’Associació Espanyola d’Artesans de la
Ceràmica i son accions conjuntes nacionals.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

11.- Moció per rebutjar l'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local (ARSAL) presentat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
Els grups municipals de CIU i Tots per Breda presenten la següent moció:
El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va presentar
l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
(ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local
(LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi econòmic.
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a Barcelona, el
dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que aquest avantprojecte
suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització
territorial i el règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa
també una laminació del principi d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i
tampoc respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal de
Barcelona.
Aquest text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi econòmic,
contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i atempten contra l’equilibri territorial.
L’ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a la ciutadania i els seus
nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, que pot generar ciutadans de primera
i de segona, ja que la prestació dels serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla
evident que no es pot valorar únicament des d’una òptica de cost/servei, i significa la intervenció
dels ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques. Aquesta
proposta desconeix la realitat del món local en general i del català, en particular. Cal recordar
que les Administracions Locals suposen el 13% de la despesa pública global i representen
només el 4’1% del deute públic.
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Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l’Estat ja que
aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 65’9% del deute públic
mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses en matèria de salut, educació i
serveis socials que són el moll de l’estat del benestar) i el 15’9 % del deute públic global. És
evident que aquestes dades reflecteixen que la reforma de l’Administració Local no és la solució
al problema estructural del sector públic, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat
és la principal responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de la seva
pesada estructura.
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que s’ajusti a la
realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis que realitza a la
ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració local ha d’anar acompanyada d’una llei
de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a
les necessitats que té l’administració més propera a la ciutadania. La proposta del govern de
l’estat a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus drets
a l’accés als serveis públics locals per què difícilment una corporació supralocal podrà substituir
el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament.
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els seus
representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus municipis. Cal
garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un millor finançament local
que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els electes locals.
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de l'Estat de diferent
signe polític, ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis l'autonomia política i
suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic. 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 l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix
més bé la realitat, i on les persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim lloc, i la que
més ràpidament respon als requeriments de la ciutadania amb més eficiència i eficàcia. Els
municipis són una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del país, per la qualitat de
vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat un motor de la transformació de
Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses. Els regidors i
els alcaldes són veïns que tenen vocació de servei a la seva comunitat i que són elegits
directament pels seus conciutadans, per la seva proximitat. La majoria dels electes locals
compaginen la seva activitat professional amb la dedicació als seus veïns sense rebre
compensació econòmica. Els electes locals, especialment en el cas dels petits municipis són la
garantia de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel funcionament de les seves
comunitats locals. Sense la dedicació permanent d’aquests electes a les seves viles i pobles no
tindríem garantit l’equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i territorial. Està demostrat
que en el nivell local és quan les inversions són més eficients i rendibles perquè malgrat la
crònica insuficiència de recursos, tothom si aboca en defensar la seva comunitat.
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels ajuntaments a
les diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del servei del ciutadà, o de fer
dependre els interventors de l’administració central de l’estat, expressa els objectius de
recentralització, control i limitació de l’autonomia local que vol executar el Govern de l’Estat.
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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.- Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.
Segon.- Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple actualització del
nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica involució del règim local, que
tindrà conseqüències socials en forma de majors desigualtats, i un deteriorament i tancament de
serveis que afectarà als nostres veïns i veïnes.
Tercer.- Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres comunitats, no
només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i capacitat per prioritzar
polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de l'Administració Local s'ha de fer amb un
consens ampli, lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils.
Quart.- Desprès de trenta quatre anys d'Ajuntaments democràtics, afirmem que ja és hora de
promoure una reforma de l'Administració local en l'àmbit competencial, però també d'un marc de
finançament just i suficient, i fer-ho amb rigor, coneixement de la complexa i diversa realitat
municipal i amb visió de futur.
Cinquè.- Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i
explícitament la no invasió competencial recentralitzadora.
Sisè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de Catalunya, la
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

12-. Moció per demanar la supressió de la Delegació i Subdelegacions del Govern
Espanyol a Catalunya.
La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la democràcia s’ha
produït de forma progressiva i ha suposat un avenç en la normalització del nostre país. S’han
mantingut, però, institucions de l’Estat a casa nostra com és el cas de la delegació del govern
espanyol a Catalunya i les subdelegacions que hi ha a les capitals de província que representen,
únicament, l’autoritat d’Espanya al nostre territori.
Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un engranatge, una eina per
coordinar diferents matèries i disciplines, s’ha convertit en una fiscalització política del procés de
sobirania del poble català, en aquests sentit únicament.
Actualment, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, està
judicialitzant les accions que, democràticament, estan duent a terme els consistoris catalans en
representació dels seus ciutadans i ciutadanes com a expressió de la democràcia.
Catalunya és una nació que es manifesta, entre d’altres coses, amb els seus símbols i també en
el respecte mutu i la posada en relleu de la nostra identitat com a element clau, com a columna
vertebral de tota la convivència.
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La Sra. Llanos de Luna basa el seu mandat com a delegada del govern en subjugar els nostres
símbols nacionals i acords democràtics de sobirania posant en perill la pau social i imposant els
símbols espanyols que el poble català no se sent com a propis.
A més, els ajuntaments som els responsables democràtics de la sobirania popular expressada
pels ciutadans a través de les urnes que ha d’estar, per davant de tot, per damunt de qualsevol
legalitat imposada.
La delegació del govern està portant als tribunals acords de Ple respecte a la declaració dels
municipis com a territori lliure i sobirà i la necessitat de posar la bandera espanyola a la façana
dels nostres ajuntaments sent un atac a la dimensió dels Ajuntaments com a ens polítics,
tractant-los com a uns mers ens administratius i negligint la seva vessant representativa.
Això suposa un atac als sentiments de la majoria dels catalans i a la posada en perill de la
convivència ciutadana, avui en pau.
No ens trobem, doncs, davant d’un acte administratiu, sinó davant d’un atac a Catalunya impropi
d’una institució que ha de vetllar pel progrés i per la pau social.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents
ACORDS
1. Demanar la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya, així com la de les
subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per obsoletes, inoperants i
buides de competències.
2. Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la delegació del govern
espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra acords adoptats pels Ajuntaments
catalans manifestant posicionaments polítics en matèries d’interès general.
3. Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, la seva cultura i
els seus símbols.
4. Comunicar aquest acord a la Delegació del govern de l’estat a Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya, al govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable dels grups de
CIU, Tots per Breda i ERC-Breda. Es produeix l’abstenció del grup municipal Breda@XXI-PM.

13.- Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la politització de
les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a les inversions com a
la gestió ordinària.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de continuar donant
servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei suposen un greu
obstacle per la seva execució i també per al normal desenvolupament de l’autonomia que ens ha
estat conferida. Tant els municipis com el nostre govern, som un dels motors del país i de
nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.
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El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i impedeix que
Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el coneixement, la industria, la
tecnologia i la internacionalització de les nostres empreses són garantia per assegurar el camí
que ens ha de treure d’aquest pou des del qual encara no es veu la llum.
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General celebrada a
Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el compromís amb la Declaració de
Sobirania del Parlament català però també on es demanava el ple suport a l’exercici de la
sobirania fiscal per part de totes els membres de l’Associació.
En aquest sentit i coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya demanem que els
municipis catalans prenguin els següents
ACORDS:
1. Manifestar la voluntat del municipi de Breda d’exercir la seva sobirania fiscal.
2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la Renda
a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest ajuntament a
l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.
3. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya i a l’Associació de
Municipis per la Independència.
Intervencions
El Sr. Josep Amargant, en representació del grup municipal ERC-Breda, manifesta que en el ple
del mes de juliol de 2012, va presentar una moció en aquest sentit i es va votar en contra per
l’equip de govern.
El Sr. Alcalde manifesta que la moció no la presenta cap grup, és l’AMI qui la presenta, i té una
cobertura legal que en la moció del mes de juliol no existia per el qui la presentava.
El Sr. Dídac Manresa, fa al·lusió que es parteix d’una premissa equivocada ja que en aquesta
sessió es fa esment a la cobertura legal per motivar el vot en contra de la moció presentada per
ERC el mes de juliol que si s’hagués manifestat en aquell moment s’hauria pogut entendre.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots a favor dels grups
municipals de CiU, Tots per Breda i ERC-Breda i l’abstenció de Breda@XXI-PM.

14.- Moció sobre la millora en l’accessibilitat de determinades zones del poble.
El grup municipal ERC-Breda presenta la moció.
Intervencions
Un cop plantejada la moció per el grup municipal d’ERC-Breda, el Sr. Alcalde demana que es
retiri la moció perquè el projecte ja està fet, és a dir, s’ha fet el pla d’accessibilitat.
El Sr. Andreu Pujol, regidor d’ERC-Breda, manifesta que no és la primera vegada que es
presenta una moció i l’equip de govern diu que ja està feta.
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L’Alcalde, demana al Sr. Joan Antoni Frias, regidor de l’equip de govern, si pot anar a buscar en
el seu despatx el pla d’accessibilitat redactat per la Diputació de Girona, fet que el regidor
accedeix i el mostra a tothom de la sala.
La Sra. Eva Andrés, regidora d’ERC-Breda, demana que es facin les actuacions contingudes en
el pla perquè els canvis per petits que siguin milloren la vida dels vilatans. És una cosa de futur i
que millora el poble i demana que es discuteixi entre tots la seva execució.
El portaveu d’ERC- Breda, manifesta que no retiren la moció i demana que es posi a votació
Votació
Sotmesa la proposta a votació, no s’aprova per majoria absoluta amb els vots en contra de CiU i
Tots per Breda i els vots a favor de ERC-Breda i Breda@XXI-PM
15.- Moció sobre la digitalització de les zones rurals i masies de Breda.
El grup municipal ERC-Breda presenta la moció.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, no s’aprova per majoria absoluta amb els vots en contra de CiU i
Tots per Breda i els vots a favor de ERC-Breda i Breda@XXI-PM

16.- Moció per a la col·locació d’un cartell a l’entrada nord i sud del poble de Breda.
El grup municipal ERC-Breda presenta la moció.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, no s’aprova per majoria absoluta amb els vots en contra de CiU i
Tots per Breda i els vots a favor de ERC-Breda i l’abstenció del grup Breda@XXI-PM

17.- Moció per a la col·locació d’una estelada en un lloc públic.
El grup municipal ERC-Breda presenta la moció.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups
municipals de CiU, Tots per Breda i ERC-Breda i l’abstenció del grup municipal Breda@XXI.

18.- Moció en favor de l’esport de base i la seva promoció als municipis
D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el Grup Municipal Bred@XXI - PM de l'Ajuntament de Breda desitja sotmetre a la
consideració del Ple la següent MOCIÓ:
Les retallades de la subvenció pública del Consell Català de l’Esport a l’esport federat i als
programes de la mateixa Generalitat –on el Pla Català de l’Esport a l’Escola deixarà de tenir
assignació pressupostària i l’incompliment en les aportacions a tots els gestors de l’esport en
edat escolar, com són els consells esportius, afectaran d’una manera especial l’esport de base i
a la seva promoció als nostres municipis.
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat

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

17

Ajuntament de
Breda

L’impagament del 50% de les subvencions corresponents a l’any passat amb les conseqüents
retallades del 30% i l’anunci fet per la Generalitat d’una nova retallada del 50 o 60% per al 2013,
ha deixat el teixit esportiu català en una situació alarmant.
La societat catalana pot entendre una moratòria pel que fa a les inversions públiques esportives
com són els nous equipaments i les noves construccions, però no està disposada a liquidar els
esforços que s’han fet des de la Generalitat o les corporacions locals i les que fan els clubs i les
entitats per continuar amb les activitats esportives de base, les quals juguen un paper
fonamental en la vertebració de la societat catalana.
Per aquest motiu, des d’aquest ajuntament demanem a la Secretaria General de l’Esport que
destini els recursos necessaris als agents esportius de Catalunya, especialment els Ajuntaments,
la Unió de Federacions Esportives, la Unió de Consells Esportius i les entitats esportives de
Catalunya per tal de concertar, segons les seves necessitats, un finançament suficient per poder
mantenir els actuals nivells tant de practica esportiva com d’èxit competitiu, fonamentats en
l’esport base en el que multitud de joves i infants troben elements educatius, de salut,
integradors i de cohesió social, de la mateixa manera que calen nous programes públics d’ajut al
manteniment i la conservació dels equipaments esportius actuals.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

19.- Assumptes urgents.
No n’hi ha.
20.- Precs i preguntes.
El Sr. Amargant, regidor d’ERC-Breda, pregunta al Sr. Frias com està el procediment del concurs
de la radio.
El Sr. Frias, respon que es traurà a concurs però que no es sap el termini.
El Sr. Amargant, també pregunta que la relació de proveïdors que va demanar no s’ha donat.
El Sr. Alcalde, diu que li va fer arribar el que permet la protecció de dades i que l'expedient el té a
disposició en el compte general de l’any 2012 i que està a exposició pública.
El Sr. Didac Manresa manifesta que hi ha traves burocràtiques per veure la documentació i al
mateix temps pregunta al Sr. Alcalde que ha fet amb la paga extraordinària,
El Sr. Alcalde respon que ho ha ingressat en el pressupost per mitjà del procediment de
modificació pressupostaria determinat a l’efecte i que s’ha destinat a finalitats socials.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent el secretari
accidental de la Corporació, en dono fe.
L’alcalde,

El secretari accidental,

Jordi Iglesias i Salip

Erik Sureda Causadias
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