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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:  9/2016 
Caràcter:  Ordinari 
Dia:  28 de novembre de 2016 
Hora inici:  20:30 hores 
Hora d’acabament: 22:30 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 i Sarsanac (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. Meritxell López i Rion, secretària accidental 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior, de data 3 de novembre de 2016 
2. Donar compte de les resolucions adoptades des de l’última sessió ordinària plenària 
3. Donar compte del Decret 495/2016 i de l’informe d’intervenció de l’expedient 10/2016 de 

transferència de crèdit  
4. Aprovació inicial Exp. 11/2016 de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació 

jurídica 
5. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals pel 2017 
6. Aprovació inicial del pressupost general pel 2017 
7. Aprovar el compromís d’assumpció del cost afegit que tindria la futura ampliació de l’escola degut 

a l’execució del projecte executiu de la caldera de biomassa 
8. Aprovar la candidatura de la vila de Breda com a Vila Gegantera Gironina del 2018 
9. Moció de suport al regidor Joan Coma i Roura arran de la investigació per presumpte delicte 

d’incitació a la sedició 
10. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per 

processos relacionats amb la sobirania 
11. Assumptes urgents 
12. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària anteri or, de data 3 de novembre de 2016 
 
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. 
 
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 de  l’última sessió ordinària plenària 

 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control 
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que 
estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dóna compte succinta al 
Ple de les resolucions que ha adoptat des de l’última sessió ordinària plenària, i es relacionen a 
continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades: 
 
� 17JGL2016, de 19 de setembre de 2016 
� 18GL2016, de 3 d’octubre de 2016 
� 19JGL2016, de 17 d’octubre de 2016 
� 20JGL2016, de 3 de novembre 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. Donar compte del Decret 495/2016 i de l’informe d’intervenció de l’expedient 10/2016 de 

transferència de crèdit 
 
Es dóna compte al Ple de la corporació del decret núm. 495/2016 d’11 de novembre pel qual s’aprova 
l’expedient 10/2016 de transferència de crèdit, previ informe de la secretària-interventora. 
 
Atès que segons el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostaria, en la seva 
aplicació a les entitats locals, s’ha de donar compte al Ple dels informes de Intervenció.   
 
Donem compte de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria 
corresponent a aquest expedient.  
 
 
4. Aprovació inicial Exp. 11/2016 de transferència de crèdit entre partides de diferent 

vinculació jurídica 
 

Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia de data 21 de novembre de 2016, 
ha ordenat la incoació de l’expedient núm. 11/2016 de modificació de crèdit per transferència entre 
partides de diferent vinculació jurídica. 
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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.  
 
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. 11/2016 de transferència de crèdit entre partides de 
diferent vinculació jurídica, segons el següent detall: 
 
Pressupost de despeses - 2016 

Pro.  Eco. Descripció Crèdits 
inicials 

Modif. 
Crèdit 

Crèdits 
consolidats 

Trans. Cdt. 
BAIXES 

Crèdits 
totals 

consignats 

011 31000 INTERESSOS PRÉSTECS 33.000,00 
€   33.000,00 € -10.000,00 € 23.000,00 € 

934 31100 
DESPESES DE FORMALITZACIO, 
MODIFICACIO I CANCELACIO 2.000,00 €   2.000,00 € -1.500,00 € 500,00 € 

934 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 2.000,00 €   2.000,00 € -1.500,00 € 500,00 € 

231 48000 
ATENCIONS BENÈFIQUES I 
ASSISTENCIALS 

10.000,00 
€   10.000,00 € -4.000,00 € 6.000,00 € 

151 62700 PROJECTES TÈCNICS 18.000,00 
€ 

-2.500,00 € 15.500,00 € -4.000,00 € 11.500,00 € 

     TOTAL BAIXES      
 

-21.000,00 €   

            
Trans. Cdt. 

ALTES   

165 21000 INFRAESTRUCTURES: ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

90.000,00 
€ 

  90.000,00 € 4.000,00 € 94.000,00 € 

171 21000 INFRAESTRUCTURES: PARCS I JARDINS 15.000,00 
€   15.000,00 € 4.000,00 € 19.000,00 € 

1621 22700 NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA  DE 
RESIDUS 

163.000,00 
€ 

  163.000,00 € 13.000,00 € 176.000,00 € 

     TOTAL ALTES      
 

21.000,00 €   

 
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 
El Sr. Frias pregunta que entén que el mes de desembre de 2015 no es va fer front a aquest 
pagament i es va deixar pel mes de gener de 2016 per que s’estava al màxim del pressupost o per 
que s’havia esgotat la partida? 
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L’alcalde li respon que li sembla que es factura electrònica, totes les factures superiors a 5.000,-€ 
s’entren per l’e-fact, i no es poden rebutjar. Es va entrar la factura al mes de gener corresponent al 
mes de desembre i es va haver de fer front amb pressupost 2016, no va ser un error perquè sinó 
s’hagués entrat com a OPA a principis d’any. 
 
El Sr. Frias pregunta que si en el cas que entri al mes de gener, aquesta partida queda supradotada i 
aleshores que s’haurà de fer amb aquests diners? serviran per amortitzar pressupost? 
 
L’alcalde li respon que les factures corresponents al mes de desembre intentarem que entrin al mes 
de desembre, es parlarà amb les empreses per que així ho facin, ja que es tindrà dotació 
pressupostaria suficient per fer front a aquestes factures, sinó al 2017 no tindríem partida suficient per 
fer front. Es parlarà amb Nora per que s’arregli aquesta disfunció. 
 
El Sr. Frias també pregunta que els 4.000,-€ d’atenció benèfica i assistencial funcionen sota informes 
del serveis socials, però volia saber si a nivell general hi havia hagut una disminució de les demandes 
de persones necessitades o s’ha canviat de criteri o es que s’havia pressupostat de mes o no s’han 
dotat prous ajudes com estava previst? 
 
L’alcalde li respon que el 100 per 100 de les propostes que arriben dels serveis socials s’aproven. El 
que no volem es que hi hagi criteris politics a l’hora d’assignació de partides. Si l’informe dels serveis 
socials proposa haver de donar una ajuda o pagar la factura de la llum per que aquella persona no 
pot fer front als pagaments, l’ajuntament no és qui per denegar-ho. Els 10.000,-€ s’intentaran arreglar 
en el pressupost 2017, es farà difusió de les ajudes socials, totes les persones que tinguin alguna 
necessitat circumstancial com de llum, tot i que la llei 24/5015 diu que les empreses no poden tallar el 
subministrament, tot i que moltes s’ho salten com ha passat a Reus. D’aquesta partida de 10.000,-€ 
s’ha gastat uns 3.000,-€, i si es fa una campanya d’ajuda social segurament es gastaran mes de 
3.000,-€, no es pot dotar una partida amb 20.000,-€ quan no hi ha la necessitat, quan es faci la 
publicitat deguda sabrem si hi ha aquesta necessitat o no, també hi ha les entitats que fan aquesta 
tasca. 
 
La regidora Núria Marés li afirma que és una partida només per casos excepcionals, aquesta partida 
s’ha anat utilitzant cada vegada menys perquè les situacions econòmiques de les famílies han anat 
millorant. Les iniciatives de recollida d’aliments, joguines o aportacions benèfiques ajuden i permeten 
fer una mica de bossa per aquests casos. També hi ha col·lectius que deriven a les persones que ho 
necessiten directament a la treballadora o educadora social. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 5 
abstencions de CIU,Tots per Breda i la CUP.  
 
 
5. Aprovació inicial de la modificació de les orden ances fiscals pel 2017 

 
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. 
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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. 
 
Vist l’informe de la secretària interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vista la memòria i l’estudi tècnicoeconòmic que s’incorpora a l’expedient. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Modificar per a l’exercici 2017 i següents, part de l’ordenança general i les ordenances 
fiscals números 3, 5, 9, 12, 18, 19, 20, 21 segons el següent detall: 
 
 
Modificació de l’ordenança general: de gestió i rec aptació dels ingressos de dret públic 
municipal  
 
Es modifica l’article 35: 
 
Article 35 - Pagament de la multa  
Les sancions de multa, podran fer-se efectives abans que es dicti la resolució sancionadora, amb una 
reducció del 50%. 
 
 
Modificació de l’ordenança fiscal número 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
 
Es modifica l’apartat e de l’article 5: 
 
Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestat iva i quantia variable  

a) S’estableix una bonificació del 100% pels vehicles històrics als que es refereix l’article 1 del 
Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.  
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per 
l’òrgan competent de la Generalitat.  

b) S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 
anys.  
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en 
què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.  

c) Els vehicles en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, segons 
la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de 
l’impost quan es tracti de vehicles elèctrics. 

d) Els vehicles de caràcter híbrid gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, 
aplicable a l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva. 
Aquesta bonificació no serà acumulable amb l’apartat c). 

e) Els vehicles amb emissions de fins a 100gr/km de CO2 gaudiran d’una bonificació del 25% de la 
quota de l’impost, aplicable a l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera 
matriculació definitiva. Aquesta bonificació no serà acumulable amb l’apartat c). 

 
Aquestes bonificacions hauran de ser sol·licitades pels subjectes passius durant el període 
d’exposició al públic del padró o matrícula de l’impost. 
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Modificació de l’ordenança fiscal número 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  
 
Es modifica l’apartat a) de l’article 6, i l’article 8: 
 
Article 6 - Beneficis fiscals de concessió potestat iva  

a) Es concedirà una bonificació de fins el 75% de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i 
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels 
seus membres.  
Es consideraran construccions, instal·lacions o obres d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació, 
entre d’altres que determini el Ple, les següents: 
- Les obres de millora d’habitabilitat en edificis inclosos en el Pla Especial de Protecció, 

aquestes obres gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota de l’impost. 
- Les façanes dels habitatges inclosos dins del Pla Especial de Protecció, que gaudiran 

d’un bonificació del 30% de la quota de l’impost. 
- Els joves de 18 a 35 anys per obres de rehabilitació d’habitatges, que gaudiran d’un 

bonificació del 30% de la quota de l’impost. 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  

b) Una bonificació del 75 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les 
quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació 
d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de 
calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració 
competent. 

c) Una bonificació del 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents 
als habitatges protegits. 

d) Una bonificació del 75 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. Aquesta bonificació 
quedarà supeditada a un previ informe tècnic que acrediti el compliment de les condicions 
descrites. 
 
Aquestes bonificacions no seran aplicables simultàniament. 

 
Article 8 - Tipus de gravamen  
El tipus de gravamen serà el 3,10 per cent.  
 
 
Modificació de l’ordenança fiscal número 9: Taxes p er la utilització privativa i aprofitaments 
especials del domini públic local.  
 
Es modifica la tarifa 1. de l’article 6: 
 
Article 6 - Quota tributària  
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats 
següents: 
 
Tarifa 1. Ocupació de terrenys d’ús públic Anual (€) Trimestre (€) 
a) Ocupació mitjançant taules i cadires, Per cada m2 o fracció. 19,00 8,00 
b) Parades de mercat. Per cada m2 o fracció. 32,00 14,00 
c) Ocupació mitjançant estructures desmuntables (p.e. rampes d’accés) 32,00 14,00 
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Regles particulars d’aplicació  
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per a 

obtenir la superfície ocupada.  
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i 

altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i 
les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.  

c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan 
el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense 
autorització administrativa es consideren anuals.  

d) En el cas d’ocupacions eventuals, per exemple firaires, s’aplicarà la taxa trimestral 
proporcional al nombre de dies de l’ocupació. 

e) Els titulars de parades del mercat perdran el dret a la reserva de plaça en cas d’absència 
injustificada superior a quatre setmanes consecutives. 

 
Tarifa 2. Utilització privativa dels habitatges destinats a mestres 140,00 €/mes 

 
Modificació de l’ordenança fiscal número 12: Taxa p er l’expedició de documents 
administratius.  
 
Es modifica l’article 6: 
 
Article 6 - Quota tributària  

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa 
dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents: 

  € 
Epígraf 1. Censos de població d’habitants   
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població:   

- Vigent 3,44 
- De censos anteriors 5,76 

2. Certificats de convivència i residència 3,44 

3. Certificats cadastrals descriptius i gràfics referits a una unitat urbana o a una parcel·la 
rústica de Breda 8,29 

4. Certificats cadastrals descriptius i gràfics referits a una unitat urbana o a una parcel·la 
rústica fora de Breda 13,24 
5. Informe reagrupament familiar:  

- si requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 16,54 
- si no requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 5,51 

6. Duplicats de rebuts 3,31 
7. Expedició llicència i/o renovació del lloc de mercat o duplicat 25,37 
8. Per prova d’accés de personal al servei de l’Ajuntament amb caràcter fix:  

- Subgrup A1 25,37 
- Subgrup A2 17,65 
- Subgrup C1 12,69 
- Subgrup C2 i agrupacions professionals 9,37 

9. Expedició de concessió funerària 9,37 
10. Tramitació per la concessió de placa de gual 18,76 
Epígraf 2. Certificacions  
1. Certificació de documents o acords municipals 6,23 
2. Altres certificacions 3,68 
3. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals 3,68 
Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les oficines municipals  
1. Informacions testificals i cèdules d’identificació cadastral 3,68 
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2. Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos, d’obertura o 
similars de locals, per cada un 3,68 
3. Pel visat de documents en general, que no estan expressament tarifats, per cada un 2,48 
4. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli 0,24 
Epígraf 4. Documents relatius a serveis d’urbanisme  
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis 89,88 
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics a instància de part:  

- si requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 122,92 
- si no requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics 30,79 

3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o consulta per a 
edificació a instància de part 61,46 
4. Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres 30,80 

5. Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc. per cada m2 o fracció de 
plànol 30,80 

6. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de concessió de llicència 
d’obra, per cada m² o fracció de plànol 30,80 

7. Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en valoració de danys per 
incendis i d’altres peritatges sobre edificis:  

- Fins a 1.000,00€ de danys o valor 30,80 
- De 1.000,00 a 10.000,00€ 61,46 
- De 10.000,00€ en endavant 122,92 

Epígraf 5. Utilització de documentació municipal  

1. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat inferior a dos anys , per cada 
50 fulls o fracció 12,34 

2. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat entre 2 i 5 anys, per cada 50 
fulls o fracció 30,80 
3. Per còpia de documents d’antiguitat superior a 5 anys, per cada 50 fulls o fracció 61,46 

4. Per consulta de documents inclosos en expedients incoats abans d’un any de la data de la 
consulta 12,34 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o 

expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la 
notificació a l’interessat de l’acord recaigut.  

Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50% quan els 
interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que motivin l’acreditament. 
 
Modificació de l’ordenança fiscal número 18: taxa p er prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúne bres de caràcter local.  
 
Es modifica l’article 6: 
 
Article 6 - Quota tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
  € 
Epígraf primer. PERMÍS LÀPIDES   
Permís i col·locació làpida a un nínxol o columbari 92,02 € 
Epígraf segon. DRETS ENTERRAMENT   
Drets inhumació/exhumació nínxol (làpida de 1 boca) o columbari 195,79 € 
Drets inhumació/exhumació nínxol (làpida més de 1 boca) o panteó 263,79 € 
Reducció de despulles i neteja de nínxol 119,58 € 
Recollida i eliminació de residus (taüt i runa) 43,38 € 
Servei d'enterrament a nínxol existent (sense làpida) 255,00 € 
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Servei d'enterrament a nínxol existent (amb làpida) 275,50 € 
Trasllat de restes a nínxol 460,00 € 
Servei d'enterrament 148,50 € 
Epígraf tercer. CONCESSIONS   
Concessió nínxol nou (50 anys) 1.010,35 € 
Concessió nínxol revertit (50 anys) 505,18 € 
Concessió nínxol temporal (3 anys) 260,15 € 
Concessió nínxol temporal revertit (3 anys) 107,50 € 
Concessió columbari (50 anys) 505,18 € 
Cessió de terrenys per tombes a terra - 9 m2 3.400,00 € 
Cessió de terrenys per tombes a terra - 4,5 m2 1.890,00 € 
Traspàs de titularitat d'un nínxol 32,80 € 
Duplicat de títol de nínxol 32,80 € 
Epígraf quart. CONSERVACIÓ ANUAL   
Quota anual de conservació, per cada nínxol o columbari 25,41 € 
Quota anual de conservació, per panteó 71,39 € 
Epígraf cinquè. TANATORI   
Sala de vetlla 599,72 € 
Estada dipòsit/cambra frigorífica 131,90 € 

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, previ informe de serveis socials, les tarifes 
contingudes en el punt anterior es reduiran en un 50 per cent. 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el 
Servei de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.  

En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els 
serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
 
Modificació de l’ordenança fiscal número 19: taxa p el servei de clavegueram.  
 
Es modifica l’article 6: 

 
Article 6 - Quota tributària  

1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la 
xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 75,10 €.  

2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració 
es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la 
finca.  

A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 €/m3 
1.- Per cada m3 d’aigua consumida:   
- Mínim: 6m3/mes/abonat 0,2011 
- De 6,01 a 12 m3/mes/abonat 0,3309 
- Excés de 12 m3/mes/abonat 0,4853 

3. En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que sigui inferior al mínim facturable per 
un subministrament.  

La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible. 
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Modificació de l’ordenança fiscal número 20: taxes per recollida, tractament, i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.  
 
Es modifica l’article 5, incorporant els apartats 3 i 4: 
 
Article 5 - Beneficis fiscals 
De conformitat amb el que preveu l’article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran de: 
 
1. Una bonificació del 50% en relació a la taxa corresponent, els subjectes passius que ho sol·licitin i 
que reuneixin alguna de les condicions següents: 

a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el 
salari mínim interprofessional i que es trobi en situació d’arrendatari. 

b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim 
interprofessional i que es trobi en situació d’arrendatari. 

 
2. Una bonificació del 25% en relació a la taxa corresponent, els subjectes passius que ho sol·licitin i 
que reuneixin alguna de les condicions següents: 

a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el 
salari mínim interprofessional i que es trobi en situació de propietari. 

b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim 
interprofessional i que es trobi en situació de propietari. 

 
El subjecte passiu haurà d’acreditar: 

a. Certificat de convivència. 
b. Contracte de lloguer. 
c. Declaració de l’IRPF presentada pel grup familiar o per cadascun dels seus integrants i/o 

certificat anual de la pensió que percebi en cada exercici i/o certificat de l’oficina de treball de 
la Generalitat que acrediti la situació d’aturat i la quantia de la prestació. 

d. Declaració jurada de no percebre cap altra quantitat ni per rendiment d’immobles o de capital. 
 
3. Per l’autogestió de la fracció orgànica mitjançant compostatge particular: 
Els usuaris que autogestionin residus orgànics a través del compostatge gaudiran d’una reducció del 
10% de la quota de la taxa. 
Per a poder gaudir de la bonificació, s’hauran de complir les següents condicions: 

a) Estar adherit a la campanya “ a la Selva fem Compost” i haver transcorregut un any des del 
lliurament del compostador.  

b) Utilitzar compostador/s adquirit/s pel seu compte o realitzar compostatge en pila o femer, al 
marge de la campanya de “compostatge casolà”, i haver transcorregut un any des de la 
presentació del full de compromís a l’Ajuntament a efectes de formar part de la base de dades 
de compostatge comarcal. 

Ambdós supòsits són susceptibles de rebre inspecció per part d’un tècnic comarcal o municipal per tal 
de verificar el correcte funcionament del procés de compostatge, circumstància que serà acreditada 
mitjançant informe tècnic corresponent. 
Cada habitatge és susceptible de rebre una sola bonificació. 
Aquesta reducció s’aplicarà automàticament a la taxa de residus de l’habitatge a cada període de 
cobrament, prèvia verificació de compliment dels condicionants anteriors per part del Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
4. Per l’ús de la deixalleria: 
Els usuaris (particulars/comercials) que facin ús de la deixalleria municipal amb els condicionants que 
s’estableixen seguidament, gaudiran de les següents bonificacions a la taxa de l’any posterior: 

• D’una reducció del 5% de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització de 4 a 6 
entrades anuals. 

• D’una reducció del 10% de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització igual o 
superior a les 7 entrades anuals. 

Per poder gaudir de la bonificació, s’hauran de complir les següents condicions: 
a) Aportar cada vegada una quantitat mínima d’algun dels següents residus: 
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 Quantitat 
mínima 

Unitats 

Fusta i ferralla 0,25 m3 
Runa generada per particulars 0,5 m3 
Vidre pla 5 Quilograms 
Voluminosos petits o petits RAEEs 5 Unitats 
Voluminosos grans, matalassos o grans RAEEs 1 Unitats 
Piles, Fluorescents o bombetes o tòners i tintes o CD’s 10 Unitats 
Altres residus especials (Dissolvents, pintures, detergents, 
fitosanitaris, àcids, bases, etc.) 

10 Litres 

Bateries cotxe 14 Unitats 
Olis vegetals o minerals 2 Litres 
Pneumàtics 1 Unitats 
Roba 1,5 Quilograms 
Les quantitats màximes ja venen regulades pel Reglament de la deixalleria 

b) La freqüència mínima d’ús de la deixalleria serà d’una visita trimestral. 
c) No són objecte de bonificació les aportacions de residus amb servei de recollida municipal a 

la via pública (vidre, paper i cartró, envasos, fracció orgànica i rebuig) 
Aquesta reducció s’aplicarà automàticament a la taxa de residus de l’habitatge l’any següent de les 
entrades efectuades a la deixalleria, prèvia verificació del compliment dels condicionants anteriors per 
part del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Les sol·licituds pels beneficis ficals recollits a l’apartat 1 i 2 d’aquest article hauran de presentar-se 
com a màxim el 15 de febrer de cada exercici. 
 
 
Modificació de l’ordenança fiscal número 21: taxa p el subministrament d’aigua.  
 
Es modifica l’article 6: 
 
Article 6 - Quota tributària  
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
  € 
1. Quota fixa de servei per abonat i mes 4,0733 
2. Tarifa de subministrament  

- Fins a 6 m3/abonat/mes 0,2277 
- De 6,01 a 12 m3/abonat/mes 0,3621 
- Excés de 12 m3/abonat/mes  0,5332 

3. Quota de conservació de comptador per abonat i mes 1,0409 
4.- Per reconnexió del subministrament en cas de suspensió 60,100 
5. Pel precintat d’un comptador a petició de l’interessat 30,050 
6. Pel desprecintat d’un comptador a petició de l’interessat 30,050 
7. Drets de connexió a la xarxa d’aigua 189,28 
 
Segon.- Modificar les disposicions finals de les ordenances que es modifiquen amb el següent 
redactat: 
 
“Aquesta ordenança ha estat aprovada inicialment pel Ple de la Corporació de 28 de novembre de 
2016, i entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació definitiva al BOP, fins a la seva 
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents.” 
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Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la 
Corporació durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, les 
corporacions locals adoptaran els acords definitius que procedeixin, 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.  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Oscar Montero pregunta que a les ordenances anteriors pel que fa als serveis funeraris, els 
enterraments sortien per uns 148,-€, ara per quant sortiran? 
 
L’alcalde li respon que la reducció de despulles i neteja de nínxols 119,58,-€, el servei d’enterrament 
148,50,-€ i drets d’exhumació o inhumació o columbari 195,79,-€.  
 
El Sr. Montero li pregunta que pel que fa a la concessió de nínxols a 50 anys que era 835,-€ i ara són 
1.010,-€? 
 
L’alcalde li respon que és un augment del 21% d’IVA 
 
El Sr. Montero li pregunta si això és degut a la contractació de l’empresa. 
 
L’alcalde li respon que com que ho gestionarà una empresa, ells estan sotmesos a l’IVA i 
l’administració local no, així es va explicar en el seu moment. 
 
El Sr. Frias diu que votaran a favor de les ordenances, s’alegren que s’hagin repensat la idea de pujar 
les escombraries i que estan d’acord amb les bonificacions introduïdes, que s’intenti fer la difusió 
adient per que la gent se’n pugui beneficiar, igual que amb el tema de la deixalleria. 
 
El regidor Sr. Andreu Pujol li comenta que a nivell de comunicació ja han parlat de fer un fulletó per 
fer difusió del temes de serveis socials i de les bonificacions de les ordenances fiscals, s’inclouran les 
dues coses i la gent podrà anar a l’OAC a informar-se de com acollir-s’hi. 
 
La Sra. Judith Cortada diu que no han estat consensuades, que no se’ls ha convocat a cap reunió pel 
tema de les ordenances, que s’alegren de la seva proposta de no apujar les escombraries. Diu que 
haguessin fet propostes per tal de beneficiar als més perjudicats. També haguessin reduït l’IBI i 
pregunta si s’ha demanat a la Direcció General del Cadastre l’actualització del valor cadastral a la 
baixa? 
 
L’alcalde li respon que per simples qüestions recaptatòries, si s’abaixa el valor cadastral dels 
immobles automàticament s’apuja el tipus de gravamen per acabar recaptant el mateix, per tant no té 
sentit afluixar-ho per un cantó i apretar-ho per l’altre. La recaptació a nivell d’IBI s’ha de mantenir per 
que sinó és un daltabaix, per què si haguéssim acceptat la regularització dels valors cadastrals a la 
baixa hagués suposat deixar d’ingressar entre 90.000 i 100.000,-€ menys i per tant afecten a les 
arques municipals i el que perds per un costat ho has de recuperar per un altre. No es vol apujar la 
pressió fiscal, ja que ja és prou elevada. 
 
La Sra. Cortada pregunta si tenen contacte amb l’empresa de l’aigua per saber a quines famílies es 
talla l’aigua i si es donen ajudes des de l’Ajuntament. 
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L’alcalde li respon que les empreses subministradores de serveis estan obligades a posar-se en 
contacte prèviament amb els serveis socials i ha de quedar bloquejat el tall de subministrament, 
després els serveis socials han d’emetre un informe si la persona està amb risc de vulnerabilitat 
econòmica, l’empresa no pot procedir al tallament de serveis. Les empreses es salten el pas des  que 
ho comuniquem als serveis socials i els serveis socials fan l’informe, la Llei 24/2015 estableix que 
durant l’ impàs que l’empresa ho comunica als serveis socials de l’Ajuntament i els serveis socials fan 
l’informe no està permès el tall de subministrament. L’empresa de l’aigua són els únics que a part de 
passar-ho als serveis socials ens ho passen a l’Ajuntament cada mes o dos mesos, totes les 
persones que són susceptibles d’un o més avisos de tallament d’aigua. A nosaltres si ens arriba un 
informe de serveis socials que s’ha de pagar un pagament d’aigua hi fem front com qualsevol altre 
ajuda. 
 
La Sra. Cortada diu que respecte a les despeses del tanatori no estan d’acord amb la puja de l’IVA. 
 
El Sr. Montero diu que hi votaran en contra pel tema del la puja del 21% de l’IVA del tanatori i per la 
puja sistemàtica de l’aigua que ja es ve arrossegant d’anteriors legislatures. 
 
El contracte es va signar el 2012 i és fins el 2037, 25 anys, l’augment es al voltant del 4,94 en funció 
de l’augment de l’ACA i els cànons de la Generalitat, s’aplica durant tots aquests anys per sufragar 
durant la concessió del contracte les inversions que s’havien efectuat durant el període 2009-2010. 
 
El Sr. Frias diu que quan fas un tipus de contracte com aquest que externalitzes un servei, intentes 
assegurar que hi hagi un mínim d’inversió pel poble. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria amb 8 vots favorables d’ERC-Breda i Tots per 
Breda, 2 abstencions de CIU i 1 vot en contra de la CUP.  
 
 
6. Aprovació inicial del pressupost general pel 201 7 
 

Antecedents 
L’Alcalde-President ha format el Pressupost General de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 2017. 
Al pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les disposicions necessàries 
per a una adequada gestió pressupostària, així com la documentació i annexes que consten a 
l’expedient.  
 
A l’expedient també hi consta l’informe de la secretària-interventora. 
 
Fonaments de Dret 
LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
LO 4/2012, 28 setembre, per la qual es modifica la LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, 
títol VI, capítol I, secció 1ª. 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’hisendes locals, art. 2 – 23. 
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la LO 2/2012. 
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, sobre l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
Ordre HAP/419/2014, 14 març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, 3 desembre que 
aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
Nova Instrucció de comptabilitat aprobada per l’Ordres HAP/1781/2013 de 20 setembre que aprova el 
Model Normal. (Entrada en vigor 01/01/2015) 
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LO 9/2013, de 21 desembre, de control del deute comercial del sector públic (modifica la LO 2/2012, 
de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera). Nova redacció de l’art. 32 LO 
2/2012 i nova DA 6ª. 
Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (modifica l’art. 167 del 
TRLLRHHLL) DF 10ª. 
Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic. 
Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015 
 
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 inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2017, segons el següent resum 
per capítols d’ingressos i despeses :  
 
Pressupost d’ingressos: 

Capítol I Impostos directes 1.698.000,00 
Capítol II Impostos indirectes 25.000,00 
Capítol III Taxes i altres ingressos 611.100,00 
Capítol IV Transferències corrents 795.850,00 
Capítol V Ingressos patrimonials 45.000,00 
Capítol VII Transferència de capital 209.500,00 

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 3.384.450,00  
 
Pressupost de despeses: 

Capítol I Despeses de personal 1.100.900,00 
Capítol II Béns corrents i de serveis 1.580612,75 
Capítol III Despeses financeres 24.500,00 
Capítol IV Transferències corrents 54.350,00 
Capítol V Fons per contingències 11.000,00 
Capítol VI Inversions reals 316.087,25 
Capítol IX Passius financers 297.000,00 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 3.384.450,00  
 
 
Segon.-  Aprovar les bases d’execució del Pressupost general, la plantilla de personal i el pla 
d’inversions per a l’exercici 2017 que figuren com a part integrant de l’expedient. 
 
Tercer.-  Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de 
l’acord d’aprovació inicial al BOP de Girona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar 
reclamacions, segons estableix l’article 170.2 del RDL 2/2004. En cas de no presentar-se 
reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost sense necessitat de 
posterior acord plenari. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 

Intervencions 
 
El Sr. Frias diu que des del seu grup s’han aportat propostes detallades i creïbles i que es podrien 
portar a terme moltes d’elles, que han trobat una manca de contraoferta més elaborada, que si 
estudiaven amb ganes les seves ofertes s’abstindrien i que ho consideren una cosa bona. Que li 
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agradaria que en aquesta legislatura s’arribés a pactes beneficiosos pel poble. S’hauria de fer 
esforços en les despeses del Capítol 2, de manteniment, relacionats amb temes d’estalvi... s’haurien 
de treballar una mica mes per poder invertir.  
Sobre el tema de l’enllumenat, creuen que posar 15.000,-€ de més a manteniment és una mica 
agosarat quan s’està pensant en temes per invertir al poble. Que en el pressupost del 2016 una gran 
part d’aquest pressupost va anar destinada al lloguer de les llums de Nadal. Abans de marxar van 
comprar llums de Nadal que ara estan penjades, l’any passat el poble va quedar molt bé, però que 
aquests 7.000,-€ gastats amb el lloguer de llums de Nadal potser s’haguessin pogut estalviar i posar 
les que havien comprat i invertir aquests diners juntament amb els d’aquest any i arreglar les que 
estaven fetes malbé. Tots els esforços de cara al comerç són pocs, però no creu que aquesta 
despesa tan alta reverteixi en el comerç, que és el que es pretén. 
En l’apartat de subministrament del Centre Cívic que l’any que ve costarà 3.000,-€ mes. És una mica 
incongruent quan es van fer una sèrie d’inversions al Centre Cívic per fer una reducció de costos en 
el subministrament. 
Es demana que es rebaixés 2.000,-€ en el tema de telèfon, ja que negociant-lo amb les empreses de 
telefonia es pot anar a la baixa. 
Sobre el tema de residus es demanava que aquests 10.000,-€ que està previst que es pugin en el 
Capítol 22, que pugen uns 102.000,-€. Tenim un retorn de reciclatge i tractament de residus i no tot el 
que va a parar als contenidors arriba al seu lloc, s’hi han de posar forts i vigilar, per que són uns 
diners per que el poble no vegi incrementats al rebut de les escombraries. 
També es demana una mica d’esforç en l’estudi i treball tècnic de l’administració i altres serveis 
d’empresa. Hi ha 3.000,-€ que hi entraria el sou del tècnic de comunicació, que consideren que 
donaran molts resultats polítics, però consideren que és un partida elevada. Se surt més als mitjans 
de comunicació, es fan targetes per professionals que abans les feien els regidors i s’imprimien i que 
pot ser no era tant professional però arribaven igualment a les llars. 
Hi ha 3000,-€ mes en una partida que es diu altres serveis d’empresa, que es paga gran part a 
entitats bancàries, com poden ser les comissions. 
Es va fer una proposta de 36.000,-€, dels quals 6.000,-€ serien per compensar a entitats que els 
reduiran les ajudes i 30.000,-€ que anessin destinats a inversió, que seria un 1% del pressupost. 
El que motiva a votar en contra dels pressupostos és la reducció de 2.000,-€ de comunicació i 
destinar 1.000,-€ i 1.000,-€ a altres partides. Es demana un esforç de 36.000,-€ i es dona 2.000,-€. 
Es va demanar no pujar la despesa, i destacar que la Generalitat no donarà pràcticament cap ajuda al 
poble de Breda. 
 
L’alcalde li respon que han donat propostes detallades però no creïbles. Retornar els valors de 
despesa corrent del 2016, que més agradaria que estalviar en enllumenat públic, en subministrament 
d’electricitat i en telèfon, no agrada destinar diners públics en aquests afers. Però se saben les 
previsions en el subministrament elèctric, no es pot posar un import més baix només per acontentar-
los i després tenir “un mal de cap” més endavant. Es va mirar la partida de comunicació, com va 
proposar el seu grup i el de Convergència i es va poder ajustar. L’enllumenat públic de 90.000,-€ a 
105.000,-€, es va haver de pujar per què hi ha 90.000,-€ compromesos amb el tema de Bi-Energi, 
s’amplien certes despeses corrents però revertiran en futures millores i en l’enllumenat elèctric. 
També s’ha de tenir en compte l’adjudicació dels contracte de l’empresa que s’encarregarà del canvi 
de l’enllumenat a llums led, que es produirà en el primer trimestre del 2017, i en aquest període com 
es pagaran les factures que arribin? S’ha de tenir un marge econòmic, mes les llums de Nadal que 
pretén estimular altres factors com el turisme i promoció econòmica i que la meitat del cost és 
muntatge i l’altre meitat pel lloguer.  
En el tractament de residus, si es puja el preu de tractament de la tona de resta  s’ha de preveure un 
augment de la despesa. 
En l’estudi de treball tècnic i urbanístic es puja per què és el que s’acabarà gastant aquest any. 
Per quedar bé s’haguessin pogut ajustar algunes partides però després haguessin vingut els “mals de 
ventre” i això no és un acte de responsabilitat política per part del grup.  
En la partida d’altres serveis d’empreses i professionals, ha comentat que moltes despeses eren 
bancàries, però en aquesta partida dotada de 20.000,-€, 7.000,-€ són per la Xarxa Sio, 3.000,-€ per 
emprenedoria d’empreses, 4.600,-€ per transport escolar no obligatori, 2.200,-€ pel programa 
informàtic DRAG, també hi ha pel servei de liquidació de comptabilitat energètica del Consell 
Comarcal, Ruta de la Tordera, assessorament a entitats del poble, 800, 400, 500, 700... d’aquesta 
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partida de 20.000,-€ per despeses bancàries pot ser hi ha 1.000,-€, que s’han augmentat però no pel 
nostre gust. Si de les seves propostes fetes no es poden retallar despeses no deixen negociació 
possible. L’alcalde li pregunta que si s’haguessin acceptat les modificacions, haguessin votat a favor o 
s’haguessin abstingut com a mínim en els pressupostos? 
 
El Sr. Frias li contesta que com a mínim si haguessin fet aquest esforç, com a mínim. 
 
L’alcalde li fa una reflexió, recorda uns pressupostos que tenien una partida per enllumenat públic de 
90.000,-€, uns pressupostos que tenien una partida de 19.000,-€ pel Centre Cívic d’enllumenat i 
subministrament elèctric, uns pressupostos que tenien una partida de 16.000,-€ de telèfon, uns 
pressupostos de 92.000,-€ de tractament de residus, uns pressupostos de 44.000,-€ d’estudis de 
treballs tècnics i urbanístics, i aquests pressupostos tenen un nom que es diu Pressupost del 2016 i 
que vostès hi van votar en contra. No acabem d’entendre aquesta reflexió, ens proposen números pel 
pressupost vigent que és el mateix de fa 1 any i fa un any ho van votar en contra. Coneix uns 
pressupostos que compleix totes les condicions que han proposat i que és el pressupost 2016. 
 
El regidor de comunicació Andreu Pujol li respon que s’augmenta la despesa en comunicació, però 
aquesta plaça de tècnic de comunicació engloba altres despeses que abans no s’englobava dins 
aquesta partida, com pot ser el repartiment de casa per casa o repartiment de cartells. La despesa no 
és el doble del que era abans. També hi havia una altre despesa en comunicació que eren les 
subvencions a la ràdio, per uns suposats serveis més que qüestionables de 4.000 i 5.000,-€, que ara  
s’han suprimit ja que no es treia un rendiment.  
Ara la comunicació s’ha ofert als vilatans, tenen una via on es poden comunicar i dirigir les seves 
queixes pel Facebook, Twitter, Whatsapp... s’ha passat d’una comunicació unidireccional com l’Àgora 
a una comunicació bidireccional on el ciutadà té diversos canals on adreçar-se. 
Ha parlat dels residus, sobretot de les persones que agafen coses dels contenidors, quan el principal 
problema no són les persones que agafen coses dels contenidors per l’eventual retorn que pugui 
tenir, sinó el mal funcionament del reciclatge.  
I apuntar que la Generalitat no aportarà diners al poble de Breda, no és una voluntat de la Generalitat 
sinó que respon a una política de l’Estat de collar a la Generalitat tant com pot i deixar-la sense cap 
marge de maniobra i això està a l’ordre del dia.  
 
El Sr. Frias li respon que vol deixar clar que no està a favor del que està fent el Govern de l’Estat, que 
només volia dir que la Generalitat no està posant res o molt poc i que anem arrossegant des de fa 
temps. 
Reconeix que potser en el fet de participar en els pressupostos i intentar donar solucions s’han 
equivocat, es fan unes propostes que creuen que es poden fer. Respecte al pressupost de l’any 
passat hi havia altres punts que no hi estaven d’acord. No s’hi esta d’acord només per aquestes 
propostes sinó en el pressupost en general. Si hi hagués hagut una reducció pot ser s’haguessin 
abstingut.  
Referent a la comunicació, des del seu punt de vista, s’està fent servir els mitjans de comunicació 
local de manera més partidista que compartida amb els grups, no se’ls ha proposat de participar en 
part de les noticies. S’ha de donar espai a tothom si és amb el que es predica. 
 
L’alcalde contesta que li sembla que no estava d’acord amb el pressupost general, si la diferència 
amb el seu grup i el nostre és per 36.000,-€ per despesa corrent no hi veu el problema, si és per això, 
els veu per ben aprovats. 
 
La Sr. Cortada diu que haguessin agraït més temps per poder treballar el pressupost per poder fer 
més propostes. En l’anterior Ple de pressupostos es reduïa la partida de Festa Major de 57.000,-€ a 
52.000,-€ dient que es prefereix reduir en festes que en despesa social, ara es troben que pugen la 
partida de Festa Major, però redueixen la partida d’atenció benèfica i assistencial dient que no es 
gasten, les partides socials es poden gastar si es tenen i si els serveis que presten les tècniques 
socials funcionen. Els hi consten queixes? Quants expedients consten tancats i solucionats? 



  

Ajuntament de  
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 �  17 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

En referència a l’Escola Bressol, es va donar de baixa la cuinera i de cara el curs vinent hi haurà més 
nens matriculats, tenen previst igual que aquest any que les educadores s’ocupin del dinar? No 
creuen que això afecta el nivell educatiu dels nens?  
En referència a les subvencions, ja han fet la valoració del procediment per atorgar les subvencions? 
Si és afirmatiu, és necessari una revisió del sistema plantejat l’any passat? 
Pel que fa inversions, s’ha de tenir en compte que una part són vingudes de la gestió de l’anterior 
equip de govern i que es troba insuficient la partida destinada a pressupostos participatius. No és 
coherent que diguin que volen promoure la participació quan tot ja està definit i fet. No poden votar a 
favor, s’abstindran. 
 
L’alcalde li agraeix l’abstenció als pressupostos, ja que es pot entendre de manera positiva. 
Està d’acord que es necessita mes temps pel pressupost. 
No s’ha canviat cap protocol per accedir a les ajudes benèfiques. Reitera que els diners socials si no 
es gasten no es poden destinar a cap altra cosa que no siguin ajudes puntuals amb informes 
favorables dels serveis socials, aquesta partida està molt pautada i per canviar-les de destinació han 
de passar per Ple. 
 
La regidora Eva Andrés respon que estan a la segona part de les subvencions, que vol dir que totes 
les entitats que van demanar subvencions han de justificar-les abans del 30 de novembre. Un cop 
acabi el termini es farà una reunió amb les entitats per valorar i replantejar les subvencions de cara 
l’any que ve. Des de que es va plantejar aquest nou sistema, vam dir que estàvem oberts a qualsevol 
tipus de canvi. Si tenen qualsevol tipus de canvi o millora benvingut serà. 
 
L’alcalde comenta que se’ls fa difícil entendre que els retreguin la manca de pressupostos 
participatius, remetent-se als últims 4 anys de legislatura.  
Anem en augment i els anem dotant de més recursos i que la gent pugui decidir i que no vinguin 
donats per altres instàncies.  
 
El regidor Andreu Pujol comenta que no s’ha fet fora a cap cuinera de l’Escola Bressol sinó que no es 
va renovar el contracte d’una assistent de cuina, a l’escola no es cuina, es feia tasques de neteja i 
repartiment de menjar. Es va prendre la mesura per reduir el dèficit mínimament, com no pot ser 
d’una altra manera, però que està molt ben dotada a nivell de plantilla, ja que a nivell de ràtios hi ha 
mes personal del compte. Es va fer aquest mínim ajustament i l’Inspector de la zona va dir que era 
una mesura que es podia assumir i no s’ha vist afectat a cap nivell l’ensenyament dels nens, sinó ja 
no ho haguéssim fet. 
Es evident que si es posa més personal el servei seria millor, es va fer una intervenció el menys 
agressiva possible. 
Amb el pressupost d’aquest any s’augmentarà el sou de les treballadores que estaven cobrant per 
sota el 1.000,-€, s’ha intentat pal·liar una situació de precarietat que hi havia fins ara. 
 
El Sr. Òscar Montero comenta que saben quin és l’estat dels ajuntaments, que estan capats per tot 
arreu i no discutiran xifres ni partides minúscules que no varien substancialment el sentit dels 
pressupostos. Segurament si haguessin tingut mes temps haguessin arribat a mes “bon port”. Votaran 
en contra perquè l’abstenció tampoc en garanteix una sèrie de requisits imprescindibles. 
 
L’alcalde puntualitza que és veritat que amb el seu grup, des del desacord, han estat capaços de fer 
un simulacre de conversa i de negociació, i que segurament amb una mica mes de temps potser 
s’haguessin pogut posar d’acord en algunes coses. Els emplaça de cara l’any vinent a continuar en 
aquesta línia, independentment del resultat, el que és important es asseure a negociar. 
Reafirma l’augment de 120,-€ bruts dels treballadors de l’ajuntament que cobraven menys de mil 
euros, en compliment a la moció que l’equip de Govern va presentar. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 2 
abstencions de CIU i 3 vots en contra de la CUP i Tots per Breda.  
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7. Aprovar el compromís d’assumpció del cost afegit  que tindria la futura ampliació de 

l’escola degut a l’execució del projecte executiu d e la caldera de biomassa 
 

Antecedents 
El dia 21 de juliol de 2016 l’Ajuntament de Breda va trametre als Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament a Girona una sol·licitud d’informe sobre el projecte executiu per a la instal·lació d’una 
caldera alimentada amb estella a l’Escola Montseny. 
 
L’existència d’un projecte executiu de data juny de 2008, d’ampliació de l’escola actual que proposa 
l’ampliació dels espais escolars d’infantil amb un edifici que arriba fins la vorera del Carrer Montnegre, 
coincideix amb la ubicació que es considera més adequada per ubicar la sala de calderes de 
biomassa. També es veu afectat el traçat de les conduccions que han d’alimentar la calefacció de 
l’escola actual. 
 
L’Ajuntament de Breda té concedida una subvenció per valor de 100.000,00€, per la instal·lació de la 
caldera de biomassa i la creació de la xarxa de calor, sotmesa a l’informe no desfavorable dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
Atès que les obres d’execució de la caldera de biomassa és ja una inversió prevista pel 2017, mentre 
que la futura ampliació de l’escola no deixa de ser, com a mínim, una entelèquia a dia d’avui, degut a 
l’enorme pressupost de l’obra en si, superior als tres milions d’euros.  
 
Tal i com estableix l’informe tècnic de la Secció d’Obres i Manteniment dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament en data 18 d’octubre i rebut mitjançant RE. 2901/2016, en data 9 de novembre de 
2016, es fa convenient i necessari per imperatiu el compromís d’assumpció del cost afegit que tindria 
la futura ampliació de l’escola degut a l’execució del projecte executiu de la caldera de biomassa. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació si escau 
la proposta redactada en els termes següents: 
 
Primer.-  Comprometre la Corporació municipal a assumir el cost afegit que tindria la futura ampliació 
de l’escola conseqüència de l’execució del projecte executiu de la caldera de biomassa. 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord als Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona, pel seu 
coneixement i als efectes que corresponguin. 

 
Tercer.-  Facultar a l’alcalde per dur a terme aquest acord. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
8. Aprovar la candidatura de la vila de Breda com a  Vila Gegantera Gironina del 2018 

 
Antecedents 
La vila de Breda té una llarga tradició gegantera fonamentada amb la Colla de Geganters i Grallers de 
Breda, que enguany han celebrat els seus 20 anys. 
 
La implicació de la Colla en els assumptes locals és altament positiva i notòria, i el fenomen geganter 
a la vila està en ple apogeu, amb la participació activa de molts vilatans i vilatanes. 
 
Anualment la Coordinadora de les Colles Geganteres de les comarques gironines escull un municipi 
com a Vila Gegantera de la província de Girona on, entre d’altres activitats, s’hi programen trobades 
de gegants. 



  

Ajuntament de  
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 �  19 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

Segons les converses mantingudes entre la Colla Gegantera de la vila de Breda i els representants 
de la Coordinadora de les comarques gironines, s’ha proposat per a l’any 2018 que Breda opti a ser 
Vila Gegantera Gironina. 
 
Atès que precisament el 2018 és el 950 aniversari de la consagració del monestir de Sant Salvador 
de Breda, data clau en la fundació de la vila. 
 
És voluntat de l’equip de govern impulsar tot allò referent a la promoció dels valors culturals, 
tradicionals i festius del nostre territori i per tant donar suport a la proposta de Breda com a Vila 
Gegantera Gironina per l’any 2018. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació si escau 
la proposta redactada en els termes següents: 
 
Primer.-  Aprovar solemnement la candidatura de la vila de Breda com a Vila Gegantera Gironina 
2018 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord a la Coordinadora de Colles geganteres de les comarques gironines 
i a la Colla de Geganters i Grallers de Breda.  
 
Tercer.-  Facultar a l’alcalde 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. Moció de suport al regidor Joan Coma i Roura arr an de la investigació per presumpte 

delicte d’incitació a la sedició 
 
La Plataforma unitària independentista a favor de la República catalana presenta la següent moció: 
 

“MOCIÓ DE SUPORT AL REGIDOR JOAN COMA I ROURA ARRAN DE LA INVESTIGACIÓ PER 
PRESSUMPTE DELICTE D’INCITACIÓ A LA SEDICIÓ 

 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam 

ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític d'una part del nostre país. 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les 
urnes en una procés participatiu protagonitzat per la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a 
través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur 
Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la 
consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 

En el desenvolupament de les seves funcions com a càrrec electe, Joan Coma va expressar el 
seu suport a la Declaració del 9-N. Les declaracions, fetes en seu plenària i com a lliure expressió del 
mandat polític que té encomanat estan emmarcades no només en la llibertat d’expressió sinó en la 
legítima defensa de l’autodeterminació dels pobles. Dret negat reiteradament per l’Estat Espanyol  i 
les seves institucions. 

El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una catalogació jurídica 
d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar  a un representant escollit 
democràticament quan defensa els seu ideari. Es tracta d'un delicte que a la resta de països només 
s’aplica quan hi ha un alçament en armes, i que en el cas de l’Estat Espanyol pot comportar penes de 
presó.  

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, ja 
massa habituals a l’Estat Espanyol. Es tracta d’un procés penal amb una clara connotació censora  
que pretén criminalitzar la protesta i legítima manifestació política, judicialitzant els responsables 
polítics que només expressen el que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que expressa 
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la majoria social del poble català. L’últim i no menys important dels objectius, és instal·lar la cultura de 
la por a la societat catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs electes. 

Per tot això que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
• Expressar el nostre suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del delicte de 

sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu compromís amb el 
mandat democràtic que té encomanat, així com a tots els càrrecs públics encausats per 
defensar la declaració del 9N i/o per actuar en conseqüència amb aquesta declaració. 

• Expressar, també, el nostre suport als regidors de Badalona encausats per obrir l’Ajuntament 
el passat 12 d’octubre; així com a l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, detinguda per 
mantenir l’estelada penjada al consistori en diverses conteses electorals.  

• Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions 
judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos 
democràtics. 

• Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble de Catalunya a 
decidir lliurement el seu futur. 

• Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que s'arxivi la causa 
oberta contra Joan Coma i la resta d’imputats. 

• Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local 
pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a l’Associació de 
Municipis per la Independència i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.” 

 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
10. Moció de suport al referèndum, al procés consti tuent i als ens locals i electes investigats 

per processos relacionats amb la sobirania 
 

La Plataforma unitària independentista a favor de la República catalana presenta la següent moció: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I 
ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA 
 
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una resolució que 
insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt 
tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el 
futur polític de Catalunya. 
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que  viu el nostre país, 
considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del Parlament de 
Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el 
convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha 
decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat. 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i estarem al 
costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els darrers sis anys, alcaldes i 
alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a 
la independència de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir 
la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions 
simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via 
política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre  la independència del nostre país. 
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la independència, 
Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on actuarà plenament 
responsable i compromesa amb un món més just. 
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La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple exercici i 
respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una persecució política per 
part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius. 
 
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents 
 
ACORDS 
 
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Breda a la resolució del Parlament de Catalunya per a la 

convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a molt tard, el setembre de 
2017. 

2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de forma 
coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment que les 
institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la 
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i 
política. 

3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver promogut 
i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol 
altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica. 

4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una separació 
real de poders com a garantia de la democràcia. 

5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 

 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
11. Assumptes urgents 
 

Nomenament de representants de la corporació en òrg ans col·legiats, que siguin de la 
competència del Ple. 
 
Antecedents 
Havent rebut carta en data 24 de novembre amb núm. de RE 3033, de l’Escola Bessol El Petit 
Montseny, on ens demanen la designació d’un/a representant de l’ajuntament per tal de formar part 
del consell escolar d’aquest centre que s’ha de constituir abans d’acabar l’any 2016. 
 
L’alcalde sotmet a la consideració del Ple de la corporació per a  la seva aprovació, si escau, la 
proposta redactada en els termes següents: 
 
PROPOSTA 
 
Primer.-  Nomenar com a representant de la Corporació en el Consell Escolar de l’Escola Bressol El 
Petit Montseny. 
 
Titular:        Andreu Pujol Mas 
Suplent:      Eva Andrés Masó 
 
Segon.-  Facultar 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. 
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Precs i preguntes 
 
La Sra. Judit Cortada pregunta si les pilones que han posat al carrer Nou ho han consensuat amb els 
veïns. 
 
El regidor Josep Amargant respon que s’han posat per millorar la seguretat dels vianants, ja que les 
voreres són per a ells no pels cotxes. No s’ha consensuat amb els botiguers, però se’ls va informar de 
l’obertura d’una aparcament a pocs metres dels establiments i n’hi ha de pendents fins a la part que 
s’estreny. 
 
La Sra. Judit Cortada pregunta si el cap d’any el tornarà a organitzar el futbol o el fa alguna entitat del 
poble. 
 
La Regidora Núria Marés li respon que segurament ho farà el futbol. 
 
La Sra. Judit Cortada pregunta si l’ajuntament obrirà el 6 de desembre. 
 
L’alcalde respon que n’han de parlar, però a nivell de funcionariat no, però segurament els regidors si 
que vindran. 
 
El Sr. Jaume Anglada pregunta per quin motiu s’ha fet l’aparcament del carrer Sta. Victòria. 
 
El regidor Josep Amargant respon que s’ha fet per posar facilitats als veïns que aparquen al centre 
del poble, per millorar-ho per la gent que va a comprar als comerços i pels carrers que s’aparca a les 
voreres. 
 
El Sr. Jaume Anglada comenta que tot i que encara es pot aparcar al carrer Sta. Anna i al carrer St. 
Salvador, ha pogut copsar que l’aparcament ja està ple de cotxes al vespre. Creu que aquest 
aparcament no facilitarà l’aparcament de cotxes de les persones que vagin a comprar. Es convertirà 
en un aparcament públic-privat d’alguns veïns. 
També pregunta si es tornaran a pintar les places d’aparcament per que ja s’han esborrat. 
 
El regidor Josep Amargant li respon que quan queda ple és a les nits i els comerços ja estan tancats i 
al matí els cotxes marxen per treballar. Sí que es nota una millora de mobilitat de vehicles. Pel tema 
de les ratlles s’intentarà de cara l’any vinent millorar-ho. 
 
El Sr. Jaume Angalda comenta que s’han posat 10.000,-€ a la partida de participació, que no es tracta 
de posar molts diners en una partida sinó que es tracta més de voluntat, amb aquest aparcament 
tenien una oportunitat de cridar als veïns i que hi participessin. 
 
El Sr. J A Frias comenta que pel tema de com marcar-ho: a Hostalric hi ha unes marques picades a 
terra que fan unes ratlles imaginaries. Ja es va dir que aquestes ratlles s’esborrarien quan plogués. 
 
El regidor Josep Amargant li respon que el primer era obrir-lo i si es pot millorar es farà, de moment 
s’ha fet així per temps i pressupost. 
 
El Sr. Jaume Anglada pregunta com és que no surt gaire l’escombradora. 
 
El regidor Josep Amargant li respon que s’ha prioritzat la poda dels arbres i recollir les branques. Si 
s’ha detectat algun problema puntual s’ha fet servir l’escombradora o enviat la brigada. 
 
El Sr. Òscar Montero comenta que quan ha comentat el sentit del vot pels pressupostos, no ha parlat 
de cap de les condicions, però una de les demandes que fan és la creació de la comissió per la 
situació de l’aigua per municipalitzar-la. A l’apartat de propostes econòmiques de l’empresa, el punt 4 
punt 1, punt 6, diu que de despeses administratives en concepte de lloguer de l’espai com a oficina a 
l’OAC pagaran a l’ajuntament 3.000,-€ anuals. 
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L’alcalde li respon que això està dins les concessions administratives, ells paguen 35.000,-€ anuals i 
dins d’aquests hi ha aquests 3.000,-€ de lloguer, capítol 4 o 5 d’ingressos. 
Des de l’equip de govern, ens vàrem asseure amb un jurista i es vol revisar el contracte de l’aigua i 
saber que es pot fer o si cal fer un rescat de la concessió o si cal negociar les clàusules o si hi ha 
clàusules abusives, no es va tirar endavant per qüestions econòmiques, però a veure si aquest any es 
pot encarregar un estudi jurídic. Si ens poden passar tot el que trobin els hi agrairem. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la secretaria 
accidental de la Corporació, en dono fe.  
 
L’alcalde,      La secretaria accidental 
 
 
 
 
 
 
Dídac Manresa Molins      Meritxell López i Rion 
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