
  

Ajuntament de  
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 �  1 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:  6/2016 
Caràcter:  Ordinari 
Dia:   18 de juliol de 2016 
Hora inici:  20:45 hores 
Hora d’acabament:  22:00 hores 
Lloc:  Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
HI ASSISTEIXEN 
 
Sr. Dídac Manresa i Molins (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Andreu Pujol i Mas (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Eva Andrés i Masó (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Josep Amargant i Argemí (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Núria Marès i de las Heras (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Samuel Torres i Torrent (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Judit Cortada Esteve (CiU) 
Sra. Teresa Martorell Julià (CiU) 
Sr. Jaume Anglada Sarsanach (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva) 
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva) 
Sr. Oscar Montero Martorell (CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – Poble Actiu) 
 
Secretària 
Sra. Maite Pérez Vicente, secretària  
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària del 30 de maig de 2016 
2. Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària 
3. Aprovació inicial Exp. 5/2016 de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica 
4. Aprovació provisional de la modificació de la ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per a 
la prestació dels serveis d’ensenyament del “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts de Breda” 
CEMCAB 
5. Expedient de delimitació entre els termes municipals de Breda i Sant Feliu de Buixalleu 
6. Validació del Text Refós del Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial de Can 
Guilleumes del municipi de Breda.  
7. Aprovació de l’expedient de contractació per procediment obert de la concessió d’obra pública per 
l’execució i explotació de les obres de construcció d’un tanatori municipal i la redacció del 
corresponent projecte. 
8. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de control de l’espècie invasora del mosquit Aedes 
albopictus, així com d’altres mosquits autòctons 
9. Aprovar el Pla Local de Joventut 2016_2019 
10. Aprovar la creació i regulació del Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic 
11. Moció per reclamar al govern espanyol i ADIF un servei de rodalies de qualitat 
12. Moció per reclamar al govern espanyol el traspàs de les beques 
13. Moció en defensa del model propi de comerç i de rebuig a les ofensives espanyoles 
14. Assumptes urgents 
15. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinà ria del 30 de maig de 2016. 
 
Prèviament s’han repartit els esborranys de les actes 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. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des d e l’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: 
 

� 10JGL2016, de 23 de maig de 2016 
� 11JGL2016, de 6 de juny de 2016 
� 12JGL2016, de 20 de juny de 2016 

 
A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’Alcaldia durant 
l’esmentat període.  
 
Les Juntes esmentades, han estat facilitades als portaveus dels grups polítics mitjançant còpia en el 
moment de notificació de la convocatòria del present Ple.  
 
 
3. Aprovació inicial Exp. 5/2016  de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació 
jurídica 
 
Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia de data 30 de juny de 2016, ha 
ordenat la incoació de l’expedient núm. 5/2016 de modificació de crèdit per transferència entre 
partides de diferent vinculació jurídica. 
 
La base novena de les d’execució del Pressupost permet imputar l’import total o parcial d’un crèdit a 
altres partides pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica. 
 
Vist l’informe favorable per part de Secretaria-intervenció,  
 
FONAMENTS JURÍDICS 
1. De conformitat amb l’article 40 del Reial Decret 500/1990, la transferència de crèdit és aquella 

modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia del mateix, 
s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent nivell de 
vinculació jurídica. 

 
2. L’article 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i l’article 41 del Reial Decret 500/1990, estableixen 

les limitacions a que estan subjectes les transferències de crèdit.  
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient núm. 5/2016 de transferència de crèdit entre partides de 
diferent vinculació jurídica, segons el següent detall: 
 

Pressupost de despeses - 2016 

Grup Econ. Denominació Crédit inicial  BAIXES 

Crèdits 
totals 

consignats  

322 609.00 Inversió per la urbanització zona plaça de les escoles 100.000€ 6.000 € 94.000 € 

160 619.00 Inversió en Recs i clavegueram 34.000 € 7.500 € 26.500 € 

    TOTAL BAIXES    13.500€     

Grup Econ. Denominació Crédit inicial  ALTES 

Crèdits 
totals 

consignats  

171 625.00 Inversió mobiliari via pública 6.500 € 6.000 € 12.500 € 

4311 226.09.09 Fires i actuacions promoció comercial, industrial i turística 40.000 € 7.500€ 47.500€ 

    TOTAL ALTES    13.500€     

 
Segon.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost sense necessitat 
de posterior acord plenari. 
 
Tercer.-  Publicar el pressupost modificat, quan l’expedient esdevingui definitiu, resumit per capítols al 
BOP. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
La Sra. Cortada pregunta si per la Fira de l’Olla hi haurà alguna novetat respecte els altres anys.  
El Sr. Torres respon que la fira d’aquest any tindrà el mateix format que els altres anys tot i que hi 
haurà alguna actuació més de ceràmica i en principi, i a falta d’acabar-ho de lligar, també el 
suplement de Catalunya Ràdio en directe a la fira. A més també es faran xerrades sobre llibre de 
ceràmica, demostracions de ceràmica tant de torn com artístiques i altres actes. La resta seguirà 
similar. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 5 
abstencions de CIU, de Tots per Breda i de la CUP. 
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4. Aprovació provisional de la modificació de la or denança fiscal núm. 27 reguladora de la taxa 
per a la prestació dels serveis d’ensenyament del “ Càntir, Escola de Música i Centre de les 
Arts de Breda” CEMCAB 
 
Antecedents  
Els ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les 
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests. Procedirà aprovar la modificació d’aquestes 
Ordenances si és necessari, les quals han de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació. 
 
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a: 

� Els articles 15 a 19 i 72, 87, 95, 102 i 108 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

� Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

 
L’Acord d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple, d’acord amb 
el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i la validesa de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, 
com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Es creu convenient que les Ordenances Fiscals número 5 de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la  núm. 27 que regula la Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament 
del “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts de Breda” CEMCAB, vigents en el municipi de 
Breda siguin modificades, segons consta en la memòria de l’expedient. 
 
Vist l’informe de la secretària interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Legislació aplicable 
Article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de la Ordenança Fiscal número 27 que 
regula la Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament del “Càntir, Escola de Música i Centre 
de les Arts de Breda” CEMCAB, segons el següent detall: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de la Ordenança Fiscal número 27 
que regula la Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament del “Càntir, Escola de Música i 
Centre de les Arts de Breda” CEMCAB, segons el següent detall: 
 
“ 
Epígraf 1. Escola de música € anuals 
Matrícula 50,00 
Pagaments   

25,00 octubre, amb la quota del mes   
25,00 gener, amb la quota del mes   

Oferta   Preu col·lectiva Pack Col·lectiva + instrument 
(dos alumnes) 

Sensibilització   22,00 €   
Projecte   22,00 € 55,00 € 
Conjunta't   22,00 € 55,00 € 
Combo adults   22,00 € 55,00 € 

  
Instrument Instrument + Col·lectiva 

Instrument individual  (a partir de 
12 anys) 

30 min 45,00 € 60,00 € 
45 min 67,00 € 85,00 € 
60 min 87,00 € 105,00 € 
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Disposició final  

Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de la Corporació de 18 de juliol de 2016,  entrarà en vigor el dia de seva 
publicació en el BOP i s’aplicarà l’endemà de la seva publicació definitiva al BO,  fins a la seva modificació o derogació 
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.” 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la 
Corporació durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar 
les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, la corporació local 
adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, resolent les reclamacions que haguessin presentat i 
aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les modificacions a què es refereixi 
l’acord provisional.  
 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari i es procedirà a la modificació del llibre de les 
ordenances fiscals.  
 
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 majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 5 
abstencions de CIU, de Tots per Breda i de la CUP. 
 
 
5. Expedient de delimitació entre els termes munici pals de Breda i Sant Feliu de Buixalleu 
 
Antecedents de fet 
Vist que la Direcció General d’Administració Local va publicar en el DOGC núm. 6767, de 10 de 
desembre de 2014, la Resolució del director general d’Administració Local GRI/2757/2014, de 19 de 
novembre, corresponent a la delimitació entre els termes municipals de Breda i de Sant Feliu de 
Buixalleu. 
 
Vista la correcció d’errades a la resolució GRI/2757/2014, de 19 de novembre, en la que es modifica 
les coordenades de la fita núm. 9, en els següents termes: 
 
On diu: 
 
“Fita 9: (...) Les coordenades UTM ETRS89 31 T de la fita auxiliar són: X: 462482,3 i Y: 4624303,0 
(...).” 
 
Ha de dir: 
 
“Fita 9: (...) Les coordenades UTM ETRS89 31 T de la fita auxiliar són: X: 462388,6 i Y: 4624098,4 
(...).” 
 
 
Legislació aplicable 
Art. 105.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.-  Rectificar l’error material detectat a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Sant Feliu de Buixalleu i Breda de data 31 de desembre de 2013, en els termes 
següents: 
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On diu: 
 
“Fita 9: (...) Les coordenades UTM ETRS89 31 T de la fita auxiliar són: X: 462482,3 i Y: 4624303,0 
(...).” 
 
Ha de dir: 
 
“Fita 9: (...) Les coordenades UTM ETRS89 31 T de la fita auxiliar són: X: 462388,6 i Y: 4624098,4 
(...).” 
 
Segon .- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i a la direcció General 
d’Administració Local.  
 
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. 
 
 
6. Validació del Text Refós del Pla Especial de Ref orma Interior del Sector Industrial de Can 
Guilleumes del municipi de Breda.  
 
Antecedents de fet 
El Text Refós de les NNSS de Breda, aprovades l’any 2006, preveuen la formació del Pla Especial de 
Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes, en sòl urbà, en concret en un sector d’ús 
industrial, el qual s’haurà d’executar pel sistema de cooperació.  
 
La Junta de Govern de data 12 de maig de 2014 va adjudicar el contracte de redacció del PERI a 
l’empresa Projectes Urbans, Arquitectura i Territori SLP. 
 
En data 9 de març de 2015 RE núm. 532, l’empresa Projectes Urbans, Arquitectura i Territori SLP va 
presentar el projecte. 
 
Per Junta de Govern de data 20 d’abril de 2015 es va aprovar inicialment el projecte i pel Ple de la 
Corporació de 23 de novembre de 2015 es va aprovar provisionalment per tal de trametre’l a  la 
Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 13 d’abril de 2016, va 
aprovar definitivament el Pla de millora urbana del sector industrial Can Guilleumes de Breda, 
supeditant-ne la publicació a la presentació d’un text refós que incorporés un conjunt de 
prescripcions.  
 
Els tècnics redactors, una vegada analitzades les prescripcions, han presentat un Text Refós i 
informe en relació als requeriments de la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 4 de juliol de 2016 
RE núm. 1857. 
 
Legislació aplicable 
L’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, regula el procediment de tramitació dels plans urbanístics derivats, entre 
els quals, els plans de millora urbana.  
 
Aquest article està desplegat, entre d’altres, pels articles 110 i 111 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.-  Validar el Text Refós del Pla de millora urbana del sector industrial Can Guilleumes de 
Breda, elaborat per l’equip redactor encarregat per l’ajuntament de en els termes que consten a la 
documentació de l’expedient.   
 
Segon.- Elevar l’expedient diligenciat del text refós del Pla de millora urbana del sector industrial Can 
Guilleumes de Breda a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tal que ho publiqui al DOGC 
a l’efecte de la seva executivitat.  
 
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 majoria absoluta amb 10 vots favorables d’ERC-Breda, 
de CIU i de Tots per Breda i un vot en contra de la CUP. 
 
 
7. Aprovació de l’expedient de contractació per pro cediment obert de la concessió d’obra 
pública per l’execució i explotació de les obres de  construcció d’un tanatori municipal i la 
redacció del corresponent projecte. 
 
Antecedents 
Amb data 13 de juny de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 4877, 
l'estudi de viabilitat previ a la licitació del contracte per a l'execució i explotació de les obres d’un 
tanatori municipal. Durant el termini d'exposició pública no es van produir al·legacions.  
 
Una vegada redactat el plec de clàusules administratives particulars, consten a l'expedient tots els 
documents exigits per el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per a la licitació de l'execució i explotació de les obres 
esmentades i, per tant, és possible l'aprovació de l'expedient i la licitació de les mateixes d'acord amb 
allò establert a l´art. 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
L'aportació econòmica de l'Ajuntament en concepte de preu per a l'execució de les obres ascendeix a 
un màxim de 20.000 euros anuals, despesa imputable a la partida corresponent de cadascun dels 
pressupostos que s’aprovaran durant el termini de vigència de la concessió. 
 
Quant a la forma i procediment d'adjudicació del contracte, aquesta es realitzarà mitjançant 
procediment obert i valoració de diversos criteris d'adjudicació d'acord amb allò establert a l'art. 150 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Segons el que s'ha dit i en virtut de les competències conferides per la legislació vigent, i en concret 
en virtut de la Disposició Addicional 2ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Legislació aplicable 
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar l’estudi de viabilitat sotmès a informació pública mitjançant acord de Ple de 30 de 
maig de 2016 i exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 4877 i en el 
taulell d’edictes municipal durant un termini de 30 dies. 
 
Segon .- Aprovar l'expedient per a la contractació de l'execució i explotació de les obres de 
construcció d’un tanatori municipal i la redacció del corresponent projecte, aprovant a l'efecte els 
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo. 
 
Tercer.- Autoritzar la tramesa anticipada de l'expedient d'acord amb allò establert a l´art. 110.2 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic quedant sotmesa l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de 
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions que es derivin d'aquest contracte a l'exercici 
corresponent. 
 
Quart.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d'adjudicació i tramesa ordinària. 
 
Cinquè.-  Publicar l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la província de Girona a l'efecte d'obrir el 
termini de presentació d'ofertes, al taulell d’edictes de l’Ajuntament i al perfil del contractant. 
 
Sisè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero reitera el que va dir en el passat Ple i afirma que s’avança sense contemplar els punts 
a favor i en contra el projecte del tanatori. D’aquesta forma creu que hagués estat positiu obrir un 
debat al respecte i valorar la necessitat de tenir un tanatori a Breda. Afegeix que des del grup 
municipal estan en contra de les externalitzacions i privatitzacions i afirma que es tracta d’un monopoli 
encobert, així doncs el grup creu que s’ha d’obrir un debat. 
El Sr. Manresa puntualitza que el tanatori no serà privat sinó les instal·lacions seran municipals i 
podran entrar altres funeràries en el cas que vulguin. 
La Sra. Cortada diu que des del seu grup estan d’acord amb que hi hagi un tanatori a Breda però 
s’abstindran ja que no van participar en la comissió d’estudi. 
El Sr. Montero diu que en el mateix estudi econòmic no es veia clara la viabilitat del projecte. 
El Sr. Manresa respon que sense l’aportació de l’ajuntament és força més complicat que la 
construcció i gestió del tanatori sigui rendible per l’empresa concessionària. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 4 
abstencions de CIU i de Tots per Breda i un vot en contra de la CUP. 
 
 
8. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de con trol de l’espècie invasora del mosquit 
Aedes albopictus , així com d’altres mosquits autòctons 
 
Antecedents 
Des de la Diputació de Girona se’ns ha facilitat un esborrany d’ordenança municipal per als municipis 
de la demarcació, amb l’objecte de controlar al nostre municipi les poblacions de l’espècie invasora de 
mosquit Aedes Albopictus, conegut popularment com “mosquit tigre”, així com d’altres mosquits 
autòctons, per tal de minimitzar els efectes que aquests insectes puguin ocasionar a la ciutadania. 
 
Aquesta ordenança s’inscriu en el marc de la convivència cívica i s’hi regulen les mesures 
necessàries per tal d’evitar la proliferació descontrolada del mosquit. També s’hi habiliten els òrgans 



  

Ajuntament de  
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 �  9 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

competents per sancionar aquells qui permetin la reproducció del mosquit tigre, causant un perjudici a 
la comunitat. 
 
Legislació aplicable 
Llei 30/1992, LRJ PAC, de 26 de novembre. 
Decret 278/1993, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de control de l’espècie invasora del mosquit 
Aedes albopictus, així com d’altres mosquits autòctons. 
 
Segon .- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança pel termini mínim 
de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l‘E-tauler i al tauler d’edictes 
d’aquest Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer .- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació 
pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació. 
 
Quart .- Facultar a l’alcalde, tant 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. Aprovar el Pla Local de Joventut 2016_2019 
 
Antecedents 
Mitjançant el Projecte tècnic de joventut compartit del Consell Comarcal de la Selva s’ha redactat el 
Pla Local de Joventut 2016_2019 de Breda. 
 
Legislació aplicable 
Llei 33/2010, de polítiques de joventut. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar el Pla Local de Joventut 2016_2019 de Breda. 
 
Segon .- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Tercer .- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
 
La Sra. Cortada pregunta si pel setembre es té previst obrir l’Espai Jove. 
La Sra. Andrés respon que el setembre es recuperarà l’Espai Jove i s’hi començaran a fer activitats, a 
més, afegeix que de cara a l’any que ve, si el pressupost ho permet, es contractaria un/a 



  

Ajuntament de  
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 �  10 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

dinamitzador/a. Afegeix que actualment es compta amb el dinamitzador que cedeix el Consell 
Comarcal. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots favorables d’ERC-Breda i de 
CIU i 3 abstencions de Tots per Breda i de la CUP. 
 
 
10. Aprovar la creació i regulació del Consell Muni cipal de Patrimoni Arquitectònic 
 
Antecedents 
Donada la importància i rellevància del patrimoni arquitectònic municipal, per tal d’aconseguir que la 
seva gestió sigui consensuada pels diferents grups municipals i la ciutadania del nostre municipi. 
 
Atès que el Reglament Orgànic Municipal estableix en els articles 85 i 86 del Capítol VII Dels consells 
municipals el que literalment es transcriu: 
 
“Article 85  
1. Per assegurar una eficaç participació dels ciutadans en la gestió municipal, l'Ajuntament podrà crear per acord del Ple, 
Consells Municipals de participació ciutadana. 
 
2. Les funcions d’aquests Consells Municipals seran: 

a) Facilitar la participació dels ciutadans i llur associacions a la gestió municipal. 
b) Emetre informes i elaborar estudis en relació a qüestions del seu sector. 
c) Elevar propostes o iniciatives d’actuació a l'Ajuntament sobre qüestions sectorials que el Consell consideri oportunes. 

 
3. Els consellers municipals podran tenir caràcter permanent en àrees com l’Urbanisme, Hisenda, Turisme, Salut Pública, 
Qualitat de Vida, Cultura, Ensenyament, Esports i Lleure, Treball, Joventut, o crear-ne, especialment, amb motiu de la 
realització d’una obra, pla o activitat important o que incideixi especialment en un sector de la població. 
 
4. Els Consells estaran integrats per regidors de l'Ajuntament, per representants de les associacions dels veïns i per veïns 
especialment interessats en els objectius a desenvolupar. 
 
Article 86 
En l’acord de creació de cada un dels consells municipals, s’hi farà constar el nombre de persones que l’integren, el nombre de 
regidors que en formaran part, i quina o quines associacions dels veïns en seran membres. En el mateix acord hi constarà, 
també, les funcions del consell que es crea.” 
 
Es considera oportuna la creació d’un Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic com a òrgan sectorial de participació 
ciutadana, amb caràcter informatiu, consultiu, assessor i en cap cas vinculant. 
 
La creació del Consell implica la seva regulació, mitjançant un reglament que n’estableixi: definició, competències, composició, 
funcionament, grups de treball i dissolució. 
 
Pel que s’ha redactat el text següent: 
 
“Reglament regulador del Consell Municipal del Patri moni Arquitectònic 
 
Article 1. Definició 
El Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Breda és un òrgan sectorial de participació ciutadana, amb caràcter 
informatiu, consultiu, assessor. 
 
Les seves competències, funcions i activitats es desenvolupen en l’àmbit de la protecció, la conservació, la investigació, la 
difusió i el foment del Patrimoni Arquitectònic de Breda. 
 
El Patrimoni Arquitectònic de Breda està integrat pels béns que pel seu valor històric, arquitectònic i arqueològic mereixen una 
protecció i defensa especial. 
 
Article 2. Competències 
Són competències del Consell: 

− Preservar, conservar, conèixer i difondre el Patrimoni Arquitectònic de Breda, en col·laboració amb els àmbits de 
gestió de l’Ajuntament. 

− Assessorar els responsables electes i el personal tècnic sobre el funcionament i les actuacions dels serveis, els 
equipaments i els organismes públics municipals relacionats amb el Patrimoni Arquitectònic. 

− Emetre informes a petició dels òrgans de govern de l’Ajuntament o per iniciativa pròpia. 
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− Adoptar iniciatives i propostes. 
− Fomentar l’estudi i la recerca. 
− Realitzar treballs, activitats formatives i de sensibilització. 
− Fomentar i canalitzar la participació ciutadana. 
− Actuar com a fòrum de debat i consens. 
− Totes aquelles que, dins les seves funcions, li encomani l’Ajuntament. 

 
Article 3. Composició 

1) Són membres del Consell, amb veu i vot: 
− L’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament de Breda o el regidor o regidora en qui delegui, que n’exercirà la 

presidència. 
− El Regidor o Regidora competent en matèria de Patrimoni Arquitectònic, que n’exercirà la vicepresidència. 
− Un representant de cada grup polític de la Corporació. 
− El director o directora del Museu Municipal Josep Aragay. 
− Un representant del Consell Parroquial del Monestir de Sant Salvador de Breda. 
− Un historiador local. 
− Un arquitecte del municipi. 
− De dues a cinc veïns del municipi de capacitat reconeguda, amb notòria vinculació o interès legítim amb el 

Patrimoni Arquitectònic.  
 
A excepció de l’alcalde i el regidor de Patrimoni Arquitectònic, la resta de membres han de ser nomenats pel Ple de 
l’Ajuntament, a proposta de l’Alcalde o Alcaldessa, prèvia consulta als grups municipals. 
 

2) És membre del Consell, amb veu i sense vot, el tècnic o tècnica responsable en matèria de Patrimoni Arquitectònic, 
que n’exercirà les funcions de secretaria i donarà suport als grups de treball. 
 

3) Els membres consistorials (president/a, vicepresident/a, vocals representants dels grups polítics amb representants 
al Ple municipal, director/a del Museu Municipal Josep Aragay i tècnic/a municipal) perden la seva condició de 
membres del Consell quan deixen el càrrec a la corporació i ocupen el seu lloc les persones que els substitueixin. 

 
4) Els altres membres es renoven amb la constitució d’un nou consistori, després de les eleccions municipals, i poden 

ser reelegits en el càrrec. Poden ser donats de baixa a petició pròpia, així com per decisió del Consell o el Ple de 
l’Ajuntament per motius raonats. 
 

5) El càrrec de membre del Consell no és remunerat. 
 

Article 4. Funcionament 
1) El Consell és presidit per l’Alcalde o Alcaldessa de Breda, que té les atribucions següents: 

− Convocar i presidir les sessions del Consell i elaborar-ne l’ordre del dia. 
− Actuar com a enllaç entre l’Ajuntament i el Consell. 
− Facilitar al Consell les informacions municipals relatives al seu àmbit d’actuació. 
− Traslladar als òrgans municipals competents les propostes, els suggeriments i els informes del Consell. 

 
2) El Regidor o Regidora competent en matèria de Patrimoni Arquitectònic exerceix la vicepresidència del Consell i 

desenvolupa les funcions pròpies de la presidència per delegació. 
 

3) El Consell es reuneix com a mínim una vegada cada tres mesos, a petició de la presidència o de la majoria dels seus 
membres. 

 
4) Tots els membres del Consell poden fer propostes a la presidència de temes per incloure a l’ordre del dia de les 

reunions ordinàries. 
 

5) La presidència expressa en la convocatòria l’ordre del dia amb els assumptes que s’hi tractaran. La convocatòria s’ha 
de realitzar amb cinc dies d’antelació com a mínim, per mitjans telemàtics o pels que es fixin de comú acord amb 
cada component. 

 
6) Per a la constitució vàlida del Consell, és necessària l’assistència de la meitat més un dels seus membres. 

 
7) Poden tractar-s’hi assumptes no inclosos a l’ordre del dia quan ho decideixi la majoria dels membres del Consell 

presents a la sessió. 
 

8) Les decisions s’han d’adoptar, sempre que no sigui possible el consens, per majoria dels membres amb dret de vot i 
el vot de qualitat del president pot dirimir l’empat. 

 
9) La Secretària del Consell ha d’aixecar acta del contingut de les deliberacions i dels acords adoptats, la qual serà 

aprovada al final de cada sessió o en la següent. 
 

10) Poden assistir a les reunions del Consell, amb veu però sense vot, totes aquelles persones que siguin convocades 
per la presidència, per iniciativa pròpia o a instància de qualsevol dels membres, a fi d’assessorar o d’emetre 
informes sobre temes específics. 
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Article 5. Grups de treball 

1) El Consell pot constituir grups de treball o altres possibles òrgans de funcionament per al tractament de temes 
concrets. 

 
2) Un membre del Consell coordina i supervisa cada grup de treball. La persona encarregada d’aquesta tasca ha 

d’informar de les accions realitzades pel grup de treball a les sessions del Consell. 
 

3) Poden formar part dels grups de treball persones que no són membres del Consell en petició motivada prèvia al 
Plenari del Consell. 

 
4) Els resultats dels seus treballs es presenten al Consell per discutir-los i, si escau, s’aproven i s’eleven a l’òrgan 

municipal competent. 
 
Article 6. Dissolució 
El Consell es dissol quan així ho determini el Ple de l’Ajuntament. 
 
Article 7. Altra normativa 
En tot el que no preveu aquest Reglament d’ordre intern, és d’aplicació el ROM, la legislació de règim 
local, la resta de disposicions aplicables a les corporacions municipals, i, si escau, la normativa sectorial en matèria de 
patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i cultural.” 
 
Legislació aplicable 
Reglament Orgànic Municipal 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar la creació del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic. 
 
Segon .- Aprovar inicialment el Reglament regulador del funcionament del Consell Municipal del 
Patrimoni Arquitectònic. 
 
Tercer.-  Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero ha passat unes esmenes i fan referència sobre si les decisions són vinculants o no. 
El Sr. Pujol contesta que es farà el possible per què sigui vinculant tot i que legalment no es pot fer 
així, ja que aquest Consell no tindrà un pressupost propi. El que es pretén és que les decisions que 
s’adoptin des del Consell es traslladin al Pla Director. El Consell en si no pren decisions executives. 
El Sr. Montero torna a intervenir i diu que l’objectiu del Consell és que les decisions sobre el patrimoni 
del municipi no es prenguin només per 5 persones sinó de manera més transversal. Que siguin 
decisions més consensuades amb els diferents grups polítics i grups socials del poble. 
El Sr. Manresa contesta al Sr. Montero que serà vinculant perquè l’equip de govern, forma part del 
Consell, i per tant consensuadament amb els altres membre del Consell haurà acceptat les decisions. 
El Sr. Montero proposa que les actes siguin publicades al web i que la gent hi pugui venir d’oient.  
El Sr. Pujol respon que s’ha de tenir en compte que l’ambient ha de ser de treball i creu més operatiu 
que només hi hagi la gent del Consell. 
El Sr. Frias diu que el seu grup va presentar la moció perquè ho consideraven molt important pel 
poble, per considerar-ho un motor turístic i de promoció econòmica. Atesa la rellevància, el grup creu 
que l’última paraula l’hauria de tenir el poble i no pas l’Ajuntament. Afegeix que la finalitat de l’ens 
havia de ser decidir com es volia que fos el poble i que al principi es va començar molt bé fent dos 
reunions. Però que dos setmanes anteriors al Ple es va presentar un esborrany i es pensaven que 
serien cridats per a una nova reunió de treball però no va passar i es va presentar al Ple sense haver-
ho consensuat prèviament. El Sr. Frias diu que van traslladar a l’Alcalde la decepció i van plantejar la 
retirada d’aquest punt per treballar-lo i consensuar-lo i posteriorment presentar-lo. El grup creu que no 
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queda clar que l’òrgan estigui per sobre l’Ajuntament. Finalment es demana que es tiri endarrere el 
punt per considerar-ho. 
El Sr. Pujol respon que hi ha nous compromisos com la possibilitat de redactar el Pla director i que 
convé tirar-ho endavant ràpid per a poder reunir-se el més aviat possible. Tots els punts del reglament 
van ser tractats davant de tots els grups i afegeix que no entén el plantejament ja que diu que és el 
primer cop que tots els grups municipals tenen vot sobre el patrimoni. A més troba il·lògica l’actitud 
del grup del Sr. Frias davant aquesta situació en tant que ell, quan estava al poder no facilitava la 
participació ciutadana ni de ningú. 
El Sr. Frias creu que si s’hagués fet la reunió abans es podia haver fet el mateix però consensuat. 
El Sr. Pujol contesta que parlar de participació ciutadana només quan s’està a l’oposició és pervers i 
que n’havia d’haver fet ús quan ell estava al poder. 
El Sr. Manresa conclou que no s’accepta la resposta tal i com s’exposa ja que entén que és una 
esmena a la totalitat i no és cert el que diu. Afegeix que tots els punts s’havien consensuat i discutit. 
El Sr. Frias torna a intervenir i creu que el document que ells van valorar i rebre, entenent que es va 
tirar pel dret. Sol·licita que es retiri el punt i que es consensuï abans de portar-lo al Ple.    
El Sr. Montero pregunta que qui garanteix que es compleixin les decisions que diu el Consell. 
El Sr. Frias pregunta que com es pot garantir que es faci cas del Pla director. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 2 
vots en contra de Tots per Breda de CIU i 3 abstencions de CiU i de la CUP. 
 
 
11. Moció per reclamar al govern espanyol i ADIF un  servei de rodalies de qualitat 
 
El grup municipal de la Convergència i Unió presenta la següent moció: 
 
“MOCIÓ PER RECLAMAR AL GOVERN ESPANYOL I ADIF UN SER VEI DE RODALIES DE 
QUALITAT  

 
En l’àmbit de la mobilitat és sabut que, la planificació realista, la bona organització i la gestió eficient 
de les xarxes i serveis de transport són la resposta ineludible per a garantir la competitivitat social i 
econòmica de les conurbacions i una referència de la qualitat de vida en aquests territoris. No hem 
d’oblidar que el dret a la mobilitat s'ha convertit en uns dels elements centrals per a garantir la igualtat 
d'oportunitats de la ciutadania i oferir fiabilitat als fluxos i moviments de persones i mercaderies. Així 
doncs, el sistema de transports ha d'assolir l’objectiu de garantir, conjuntament, la qualitat de vida i 
l'accessibilitat dels seus ciutadans, amb la cohesió social i la competitivitat de la seva estructura 
econòmica. 
 
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, necessiten que el transport públic s’adapti a la demanda de 
mobilitat creixent entre les ciutats i pobles catalans. És aquesta mancança la principal raó d'un ús 
insostenible del cotxe per fer desplaçaments, fruit dels greuges que presenta el sistema català com 
ara els retards crònics, el mal funcionament de la maquinària o el mal estat de les vies. 
 
Atès que el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha presentat un requeriment previ 
a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) pel mal estat de la infraestructura ferroviària de 
Rodalies a Catalunya, a través del qual es demana que es portin a terme les inversions que han de 
permetre posar la infraestructura ferroviària en les condicions adequades perquè la Generalitat pugui 
prestar amb fiabilitat els serveis ferroviaris. 
 
Ateses les deficiències de la infraestructura per la falta d'inversió d'Adif, on dels 306 milions del pla 
d'inversions pactat el 2013 que identificava les carències de la xarxa i planificava les actuacions per 
corregir-les i les quantificava en termes econòmics i temporals (2014-2016), només el 4% d'elles 
estan en servei. El 22% s'estan executant o ja estan contractades i el 74% estan en fase de projecte o 
pendents. 
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El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els següents  
 

ACORDS 
PRIMER. Sumar-nos als milers de queixes presentades pels ciutadans per les deficiències que 
presenta aquest servei de Rodalies d’Adif. 
 
SEGON. Exigir al govern de l’Estat espanyol un calendari per escrit dels treballs que mostri el 
compromís, aquest cop ineludible, de dur a terme les obres tants anys reivindicades. 
 
TERCER. Denunciar els reiterats incompliments d’Adif i el Govern espanyol que provoquen un servei 
deficient de transport públic. 
 
QUART. Reclamar al Govern espanyol que actuï amb immediatesa per fer front a un sistema de 
mobilitat del segle XXI on es faci front als problemes generalistes. 
 
CINQUÈ. Donar coneixement dels acords a Adif, al Govern espanyol, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC).” 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
12. Moció per reclamar al govern espanyol el traspà s de les beques 
 
El grup municipal de la Convergència i Unió presenta la següent moció: 
 
“MOCIÓ PER RECLAMAR AL GOVERN ESPANYOL  EL TRASPÀS D E LES BEQUES 

 
Una nova sentència del Tribunal Constitucional (TC) torna a donar la raó al Govern de la Generalitat 
en relació al traspàs en la gestió del fons de beques i ajuts a l’estudi, davant l’incompliment reiterat de 
l’Estat espanyol del primer pronunciament del TC al respecte, l’any 2001. 
 
Resol favorablement un recurs del Govern contra el Reial Decret 1721/2007 en relació a la distribució 
de la quantia variable. El text també recorda que l’Estat encara no ha fet efectiu el traspàs de la 
competència, tal i com es recull en la sentència 188/2001, en relació als conflictes derivats del Reial 
Decret 2298/1983. 
 
A més, la sentència del passat mes de maig (STC 26/2016) el Tribunal Constitucional tornava a 
declarar, a mode de recordatori reiteratiu, que la competència en aquesta matèria li correspon a la 
Generalitat de Catalunya. Doncs, és una tasca que s’hauria de gestionar per complet des de l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Actualment el càlcul centralitzat d’aquest 
quantia –que realitza el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD)– interfereix al mig del procés 
de gestió i impossibilita la gestió descentralitzada que recull el conveni que anualment subscriu el 
Govern amb l’Estat. La distribució de la quantia variable de les beques i ajuts a l’estudi en mans de 
l’AGAUR es traduiria en què els estudiants tindrien l’ingrés de la beca en el moment de la 
comunicació de la seva resolució  ja que  l’AGAUR no estaria pendent de la transferència de crèdit 
per part del MECD. 
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La nova gestió del fons estatal permetria 150 milions d’euros extres per poder ampliar el sistema de 
tarifació social i, per tant, beneficiar a un major nombre d’estudiants; així com implementar noves 
modalitats d’ajuts que incrementin l’equitat com les beques salari. D’acord amb aquest sistema, els 
estudiants paguen en funció de la renda. Així el cost total dels estudis que assumeixen els 
universitaris es situa entre la gratuïtat fins el 25%. L’objectiu d’aquest sistema –que va estretament 
lligat a un sistema de beques propi de Catalunya (Beques Equitat)– és assegurar que aquells 
estudiants que no tenen els recursos necessaris, sí tenen garantit l’accés a la universitat. A més, el 
sistema de tarifació social ha rescatat a 6.500 estudiants de rendes més baixes que havien quedat 
fora dels ajuts del MECD per l’enduriment dels criteris acadèmics. 
 
Mentre el Govern de la Generalitat espera el traspàs definitiu, està treballant en el Pla Integral de 
Beques que suposarà una millora en l’eficiència de l’actual sistema de tarifació social que ha permès 
que el 40% dels universitaris catalans estudiï amb algun tipus de beca o ajut. 
 
És per tot això que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els 
següents  

 
ACORDS 

 
PRIMER. Exigir al Govern espanyol que compleixi la Llei i la doctrina del Tribunal Constitucional amb 
el retorn de la competència de gestió de fons de beques i ajuts a l’estudi, fet que permetria una millor 
gestió en benefici dels estudiants. 
 
 
SEGON. Denunciar una vegada més els incompliments del Govern espanyol en què només actua 
d’acord la llei quan li convé. 
 
TERCER  Donar coneixement dels acords al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports així com a la 
Conselleria d’Ensenyament, a l’ l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, a les 
Universitats de Catalunya, al Govern espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC).” 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
13. Moció en defensa del model propi de comerç i de  rebuig a les ofensives espanyoles 
 
El grup municipal de la Convergència i Unió presenta la següent moció: 
 
“MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL PROPI DE  COMERÇ I DE RE BUIG A LES OFENSIVES  
ESPANYOLES  

 
Catalunya, per motius històrics i socio-econòmics, disposa d’un model de comerç amb singularitat 
pròpia que cal preservar i adaptar-lo a les noves necessitats socials, econòmiques i territorials del 
sector comercial. 
 
La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria de comerç i ha treballat i està 
treballant per mantenir l’ocupació en el sector, modernitzar el comerç i preservar el model comercial 
propi de Catalunya. Ara bé, les intromissions del Govern espanyol en el nostre model han estat i són 
constants, amb l’objectiu de desnaturalitzar-lo fent un ús de la regulació bàsica i una concepció 
errònia de la unitat de mercat. Ha anat imposant reformes a nivell normatiu que tenen incidència 
directa en les polítiques comercials i en la capacitat de fer-ne de noves. Alguns exemple en són el 
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RDL 20/2012, de 13 de juliol (que modificava  la Llei estatal d'horaris comercials i la Ley de 
Ordenación del comercio minorista) i la Llei 20/2013 de garantia de la unitat de mercat. 
 
Per tal de preservar el model comercial català, un dels nostres signes d’identitat basat en bona part 
amb el comerç urbà de proximitat, vertebrador del territori, el Parlament de Catalunya va aprovar el 
passat 19 de febrer la Llei 3/2014 d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de 
promoció, en exercici de la competència exclusiva en matèria de comerç. El comerç urbà de 
proximitat es caracteritza per l’equilibri entre els diferents formats del comerç detallista, sent un 
element essencial en la configuració del territori i de la fesomia dels pobles les ciutats i els barris de 
Catalunya.  Cal remarcar la importància de la regulació dels horaris comercials per a la conciliació de 
la vida laboral i familiar de les persones que treballen en el comerç al detall. En aquest sentit, cal 
recordar que la Resolució del Parlament Europeu, del 12 de desembre de 1996, sobre el treball 
dominical, demanava als estats membres que prestessin l’atenció deguda a les tradicions culturals, 
socials i religioses, i també a les necessitats familiars dels ciutadans, i que reconeguessin el caràcter 
especial del diumenge com a dia de descans. En aquest sentit, els demanava que ajustessin la 
normativa d’obertura dels comerços a la normativa sobre temps de treball dels treballadors assalariats 
pel que fa al descans dominical. 
 
Per altra banda, Catalunya ha tingut la voluntat de regular l’establiment de grans superfícies tenint en 
compte l’ordenació i planificació urbanística quant a la seva ubicació, obstaculitzant la construcció de 
grans superfícies comercials fora de la trama urbana consolidada (zones urbanitzades). És d’aquesta 
manera com s’aconseguirà un desenvolupament equilibrat i ordenat de les activitats comercials que 
alhora potenciïn el comerç de la ciutat. 
 
Amb tot, un nou atac del Govern espanyol ha portat la sentència del Tribunal Constitucional del passat 
14 d’abril, que declara la inconstitucionalitat i l’anul·lació d’algunes disposicions en què es fa un retorn 
a la legislació de 2009.  Pel que fa la regulació de les mitjanes i grans superfícies comercials, el 
Tribunal Constitucional ha declarat nul·la la suspensió de l’article que permetia implantar fora de la 
trama urbana consolidada establiments comercials mitjans i grans. 
 
Atès que Catalunya disposa de la competència exclusiva en matèria de comerç. 
 
Atès que el Govern espanyol envaeix competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Denunciar la persecució de l’Estat espanyol en el desenvolupament de lleis catalanes on el 
Govern de Catalunya disposa de la competència exclusiva en aquesta matèria. 
 
SEGON.  Manifestar la defensa del model comercial propi de Catalunya i rebutjar les constants 
ingerències estatals que vulneren la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de comerç. 
  
TERCER. Donar suport a totes les accions que el Govern de la Generalitat porti a terme per tal de 
defensar el model comercial català. 
 
QUART. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Govern espanyol, així com a les associacions de comerciants del municipi.” 
 
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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14. Assumptes urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
15. Precs i preguntes 
 
Intervencions 
 
La Sra. Martorell pregunta quants alumnes i haurà a primer i segon d’ESO. 
El Sr. Pujol respon que n’hi haurà 33 a primer i 31 a segon. Afegeix que segurament es perdrà un 
dels dos grups de cara a l’any vinent. 
La Sra. Martorell pregunta si hi haurà una o dues línies a P3. 
El Sr. Pujol respon que en principi tot es manté com està. 
La Sra. Martorell pregunta si en l’escola bressol es manté l’assistent de cuina. 
El Sr. Pujol respon que l’assistent de cuina no es manté i a més ja se li havia comunicat a la persona 
l’any anterior. Afegeix que l’escola bressol té molt dèficit i per ràtios hi ha més professors dels que 
s’estableix legalment. Les tasques d’aquesta persona s’hauran de repartir entre les altres educadores.  
La Sra. Cortada diu que l’últim Ple va preguntar sobre les subvencions a les entitats. 
La Sra. Andrés contesta que s’aprova el mateix dia per Junta de Govern Local i que els hi faran 
arribar.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la secretària de la 
Corporació, en dono fe.  
 
 
L’alcalde,      La secretària interventora 
 
 
 
 
 
 
Dídac Manresa Molins      Maite Pérez Vicente  
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