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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:  3/2016 
Caràcter:  Extraordinari 
Dia:   18 de d’abril de 2016 
Hora inici:  20:30 hores 
Hora d’acabament:  21:45 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 21 de març de 2016. 
2. Proposta Pla econòmic-financer 2016-2017 
3. Sol·licitud d’un préstec a llarg termini per a la financiació de part de les inversions a realitzar el 
2016. 
5. Assumptes urgents. 
6. Precs i preguntes 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinà ria del 21 de març 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. 
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2. Proposta Pla econòmic-financer 2016-2017 
 
Antecedents 
De conformitat amb l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute 
públic o de la regla de despesa, l’administració incomplidora ha de formular un pla econòmic-financer 
que permeti en un any el compliment dels objectius o de la regla de despesa, amb el contingut i 
l’abast que preveu aquest article. 
 
Atenent a l’article 23 1. de la  LO 2/2012, els plans econòmico-financers s’han de presentar davant els 
òrgans previstos en el termini màxim d’un mes des que es constati l’incompliment o s’apreciïn les 
circumstàncies previstes a l’article 11.3, respectivament. Aquests plans han de ser aprovats pels 
òrgans esmentats en el termini màxim de dos mesos des de la presentació, i la posada en marxa no 
pot excedir els tres mesos des de la constatació de l’incompliment o de l’apreciació de les 
circumstàncies que preveu l’article 11.3. 
 
El mateix article 23.4 estableix que els plans econòmico-financers elaborats per les corporacions 
locals han d’estar aprovats pel Ple de la corporació. 
 
Posteriorment, i de conformitat a l’article 21.3 del RDL 1463/2007 Reglament d’estabilitat 
pressupostària, es donarà comunicació a la Direcció General de Política Financera, el corresponent 
pla econòmic financer que s’hagi aprovat. 
 
L’article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que 
desenvolupa la Llei d'estabilitat pressupostaria disposa que el Pla econòmic financer aprovat pel Ple 
de la corporació s’inserirà a efectes exclusivament informatius al butlletí informatiu de la corporació, si 
en tingués i també al Butlletí Oficial de la Província. També a efectes exclusivament informatius una 
còpia del pla es trobarà a disposició del públic des de la seva aprovació pel Ple i fins a la finalització 
del seu periode de vigència. 
 
Les fases d’incoació i d’instrucció del present expedient  es concreten en la documentació que es 
detalla tot seguit: 
 
Per decret d’alcaldia número 477/2016, de 26 de febrer, s’aprova la liquidació del pressupost de 2015, 
i posa de manifest que aquesta corporació sí assoleix el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària però no assoleix el compliment de la regla de despesa. 
 
La Secretària–interventora a l’informe de la liquidació del pressupost 2015, a l’apartat 4.2 de les 
conclusions, ho informa. 

 
Per providència d’alcaldia de data 23 de març de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del pla 
econòmic-financer d’aquesta corporació, amb escenari a un any pel compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa a l’exercici 2017. 
 
Per tot això, en virtut de l’informe favorable per part de la Intervenció de Fons, l’Alcalde 
proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següen t acord:  
 
Primer.  Aprovar el pla econòmic financer, per aconseguir el compliment de la regla de despesa pel 
2017, tal com figura a l’annex. 
 
Segon.  Trametre còpia del pla econòmic-financer a la Direcció General de Política Financera 
Assegurances i Tresor, de conformitat a l’article 21.3 del Reglament de la LGEP, i a la plataforma del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Tercer . Exposar, a efectes informatius, el pla econòmic-financer al públic, mitjançant la inserció de 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
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Quart . Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
Cinquè.  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Alcalde exposa els motius de l’incompliment de la regla de la despesa que motiva l’aprovació 
del pla econòmic-financer 2016-2017. En aquest escenari a dos anys, no es preveu el compliment de 
la regla de la despesa amb la liquidació de l’exercici 2016, però sí amb la liquidació de l’exercici 2017. 
Principalment l’incompliment de la regla de la despesa és degut a l’increment de la despesa d’inversió 
finançada amb romanent de tresoreria per a despeses afectades (fons finalistes) i els quals provenen 
de la concertació d’una operació de crèdit l’any 2014 per finançar inversions del 2014. A l’exercici 
2015, es van incorporar 267.476,04 euros de romanent líquid de tresoreria afectat a aquestes 
inversions iniciades al 2014 i finançades principalment mitjançant aquest préstec. És per aquest motiu 
que es va superar el màxim establert pel Ministeri d’Hisenda pel que fa a la variació de la despesa 
computable i consegüentment, d’acord amb la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, s’incompleix la regla de la despesa i és necessari aprovar un pla econòmic-financer. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda i 5 
abstencions de CIU,Tots per Breda i de la CUP. 
 
 
3. Sol·licitud d’un préstec a llarg termini per a l a financiació de part de les inversions a realitzar  
el 2016. 
 
Antecedents 
Vist que amb data 11 d’abril de 2016, s’inicià el procediment per a concertar una operació de préstec 
pel finançament de part de les inversions per aquest exercici, prevista en el pressupost del 2016. 
 

Vist que amb data 11 d’abril de 2016, la Intervenció va emetre un informe sobre les condicions que 
havia de tenir l’operació, en aplicació dels criteris de prudència financera, així com per a valorar la 
viabilitat de la concertació de la citada operació de préstec pel finançament de part de les inversions 
del 2016, prevista en el pressupost aprovat pel 2016. 

 

El compliment de la condició de cost màxim, en el cas de finançament a través d'una negociació 
bilateral, es considerarà en el moment de la presentació de les ofertes fermes per les entitats 
financeres. 
 

Vist l’informe de la Secretaria de data 11 d’abril de 2016, de conformitat amb el que estableix l’article 
52.2 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, el Ple adopta el següent: 
 
ACORD 
 

PRIMER. Sol·licitar una operació de préstec pel finançament de part de les inversions a portar a 
terme durant el 2016, per import de 250.000 euros, segons les condicions següents, que compleixen 
el principi de prudència financera: 
 
 
Sistema d'amortització Constant 

Import de l'operació 250.000,00 € 
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Termini total de l'operació en ANYS (inclòs els anys de 
carència) 10,00 

Carència en anys 0,00 

Periodicitat dels pagaments TRIMESTRAL 

Tipus fix / variable VARIABLE 

Tipus de referència (Euribor3m a data 11/04/2016) -0,251% 

Tipus d'operació / administració  Altres operacions (EELL que compleixen condicions d'elegibilitat) 

Diferencial de l'operació 0,400% 

Estimació inicial Diferencial / tipus fix segons vida mitjana 0,553% 

VIDA MITJANA EN ANYS 5,125 

VIDA MITJANA EN MESOS 61,500 

COST TOTAL MÀXIM DE L'OPERACIÓ (TAE) 0,7015% 

 
SEGON. Sol·licitar oferta a les entitats financeres que treballen amb la corporació, atorgant un termini 
màxim de quinze dies per a la seva presentació, essent l’últim dia de recepció de les ofertes l’11 de maig 
de 2016. 

TERCER. Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Alcalde exposa les condicions que regiran la concertació d’aquesta operació de crèdit.  
Aquesta operació té per objecte finançar certes inversions de l’exercici 2016, en concret: 
 

322_609.00 Inversió per la urbanització zona plaça de les escoles 100.000€ 
160_619.00 Inversió en recs i clavegueram 30.000€ 
1532_624.00 Inversió element de transport brigada 15.000€ 
336_650.00 Primera fase intervenció nau església Sant Salvador 105.000€ 

 
Es preveu una operació de crèdit a 10 anys, sense carència, per tant es preveu amortitzar el préstec 
des del primer moment atès que l’Ajuntament no té problemes de tresoreria. 
 
El Sr. Montero pregunta quin és el benefici que treu l’ajuntament d’invertir 105.000 euros en 
l’església? 
 
El Sr. Alcalde respon que és evident que l’església és del Bisbat. El Bisbat es gastarà 65.000 en la 
rehabilitació de la façana. 
 
El Sr. Pujol comenta que aquest projecte que es tira ara endavant és una primera fase. L’acord al que 
es va arribar amb el Bisbat és que l’Ajuntament junt amb la Generalitat comença amb la rehabilitació 
de les voltes i de la coberta sempre i quan el Bisbat es comprometi a la restauració de la façana. Es 
tracta d’actuacions separades però enfocades al conjunt de l’església. Aquesta és una primera fase, 
s’ha de veure si el Bisbat participa en les fases següents. L’INCASOL que és qui aporta aquest 1% 
cultura amb el que es finança la meitat del projecte va preguntar a l’Ajuntament si estava interessat a 
tirar endavant un projecte de rehabilitació de la coberta de l’església que ja estava en marxa des de 
feia anys però que havia quedat aturat davant la crisi econòmica. La primera resposta de l’Ajuntament 
evidentment va ser que sí perquè ja fa 8 anys que hi ha la bastida dins de l’església i convenia fer-ho i 
si es deia que no era molt probable que passessin per davant altres projectes i en canvi el fet d’iniciar-
ho fa més fàcil que es continuï en els anys següents i aquesta és l’explicació per la qual es fa des de 
l’Ajuntament aquesta inversió. Dit això, aquest cap de setmana hi ha hagut visitants al poble amb un 
gran interès a visitar l’església. Especialment des de fora deien que es veia molt bonica i hi havia 
molta gent que havia vingut al poble a comprar a les botigues de la carretera però que no havien 
visitat el centre i que, per tant, no havien vist mai l’església. És un element patrimonial, que tot i que 
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legalment sigui propietat del Bisbat, en realitat és propietat de tots. És un actiu del municipi i per tant 
l’esforç de l’Ajuntament per rehabilitar-la val la pena, va més enllà del fet que s’hi facin cerimònies 
religioses. És un edifici gòtic amb un valor patrimonial important pel poble, que pot ser un actiu turístic 
i que forma part del patrimoni de tothom. 
 
El Sr. Alcalde comenta que la reflexió que es fa és que l’església és del Bisbat però forma part de 
Breda. En ella no només es celebren actes religiosos sinó també visites culturals i de patrimoni 
arquitectònic. Que la propietat no sigui de l’Ajuntament no es considera un argument suficient com per 
no invertir-hi perquè el conjunt del monestir és una de les branques principals de la idiosincràsia 
bredenca i volem fer partícips a tots els grups polítics de la seva importància amb la futura creació 
d’un òrgan que decideixi sobre el manteniment i conservació del nucli històric del municipi.   
 
El Sr. Montero afegeix que ell no posa en dubte la importància cultural i patrimonial de l’edifici però sí 
el fet de no rebre cap contraprestació per part del Bisbat. El fet que l’església sigui propietat del Bisbat 
i que aquest està exempt de pagar l’IBI, que a més a més no inverteixen en l’edifici i que per altre 
banda es veuen notícies en premsa, fa qüestionar aquest tipus d’inversió. Entenem que si 
l’Ajuntament hi posa diners, l’edifici hauria de passar a ser propietat municipal, no del Bisbat. 
 
El Sr. Alcalde comenta que s’ha de parlar de la participació del Bisbat en el finançament de les obres 
ja que no es pot admetre que l’Ajuntament assumeixi de manera sistemàtica el cost del 50% de les 
obres de rehabilitació de l’edifici. 
 
El Sr. Montero destaca que l’Ajuntament en aquest cas finança el 50%, però els catalans en general 
financen el 100% de la rehabilitació d’un edifici que realment és un edifici de titularitat privada. 
 
El Sr. Pujol comenta que es tracta d’un projecte que ja estava fet i que per motius econòmics no 
s’havia tirat endavant fins a aquest moment. És una oportunitat que l’Ajuntament havia d’agafar, ja 
que el projecte i l’estudi estava fet i a més a més ve subvencionat en un 50% per la Generalitat que 
és qui licitarà les obres. Era o fer això ara o res. 
 
El Sr. Montero crida a la reflexió sobre les coses que estan passant en general a tot arreu abans de 
prendre decisions. 
 
El Sr. Alcalde comenta que altres vegades s’havia demanat al Bisbat col·laboració en altres aspectes 
i aquest, pel que fos, no s’havia prestat a participar. En aquest cas, es va parlar amb ells i actualment 
estan disposats a arreglar la façana de l’església. En properes fases hem de mirar com funcionarà 
aquesta participació en el finançament de les obres de rehabilitació. 
 
El Sr. Frias comenta que ja fa més de mig any el seu grup municipal va entrar una moció per crear un 
grup de treball que participi en les decisions sobre el que s’ha de fer en el nucli històric. Pensa que la 
inversió del poble en el nucli històric és una cosa que ha de passar per tots, grups polítics, gent de la 
vila, parròquia, tècnics, gent amb criteri i continua pensant el mateix. No és una cosa de tirar pel dret i 
volen deixar constància que les coses s’han de fer amb el màxim de consens possible. Creu que és 
un tema en el que ha de participar tothom i que s’ha de posar benzina en aquest motor perquè aquest 
ens la creació del qual es va demanar, comenci a funcionar i que no tot quedi en mans de l’equip de 
govern de cada moment. 
 
El Sr. Pujol respon que mirarà de reprendre el tema de la creació d’aquest ens i de donar-li estructura. 
Tot i així es podrien fer igualment reunions per anar parlant del tema. 
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Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda i 4 
abstencions de CIU i Tots per Breda i un vot en contra de la CUP. 
 
4. Assumptes urgents. 
 
No n’hi ha 
 
 
5. Precs i preguntes 
 
El Sr. Montero pregunta al Sr. Amargant si era coneixedor de l’estat lamentable de la plaça on es va 
celebrar el mercat el diumenge a les 8:00 del matí? Van haver-hi moltes queixes de la gent que hi 
anava a comprar així com la gent de les parades que van recollir tota la brossa que hi havia 
d’ampolles trencades, gots de plàstic, restes del correfoc...  
 
El Sr. Amargant respon que sí. Però que no ho van recollir tot ells, precisament a les 8:00 del matí és 
quan entra a treballar la brigada municipal i un dels treballadors va estar tot el matí recollint el centre 
del poble i les places. El problema està també en la poca consciència dels que van llençar tota la 
brossa al carrer. En aquest cas hi va haver una mica d’incivisme. En un futur s’intentarà posar més 
personal de neteja o prendre altres mesures prèvies per no arribar a aquest estat. Realment no es 
poden permetre aquest tipus de situacions. Ara l’equip de govern té una reunió en la que es valorarà 
el funcionament de la fira i una de les qüestions a tractar és aquesta. 
 
El Sr. Frias vol fer una proposta, s’han vist penjades unes pancartes amb filferro i el vent les 
cargolava i se les emportava. Es van destinar temps i recursos per tornar a posar les pancartes al seu 
lloc i poc temps després tornaven a estar cargolades pel vent. Simplement el grup municipal de Tots 
per Breda creu que s’han de destinar els mitjans a fer altres tasques perquè en aquest cas es van 
destinar mitjans per fer una feina absurda. 
 
El Sr. Amargant respon que intentarà que no torni a passar fent-ho d’una altra manera. És el primer 
any de la fira i es valoraran totes les actuacions i es prendran decisions per millorar any a any.  
 
La Sra. Cortada pregunta si els regidors de l’equip de govern poden fer una valoració del cap de 
setmana i de la primera edició de la Fira del Monestir. Si hi ha hagut prou participació i quines millores 
consideren oportunes. 
 
El Sr. Pujol respon que en general el dissabte va ser més fluix en participació, però que el diumenge 
va anar millor. Les activitats culturals van tenir molt d’èxit i van tenir molta participació. Sobretot les 
visites guiades i les conferències. Pel que fa als estands del monestir, aquests han estat bastant 
contents amb el funcionament. La part més comercial, al gust del regidor, no va estar el 100% 
encertada per tema d’imatge i estètica. En termes generals seria això. 
Ara l’equip de govern té prevista una reunió per fer-ne una síntesi i veure que es pot fer de cara a 
l’any vinent. 
 
La Sra. Cortada pregunta perquè el gira-concert i l’ofrena floral no apareixien en el programa. 
 
El Sr. Pujol respon que pel que fa a l’ofrena floral, l’equip de govern entén que les misses no són 
necessàries que apareguessin en el programa, ja que la Fira del monestir és independent dels 
assumptes religiosos. I el tema del gira-concert en un primer moment no estava contemplat com a 
una activitat de la Fira del Monestir, sinó que va coincidir que es va fer en la mateixa data. 
 
El Sr. Frias comenta com a ex-regidor de comerç, i sabent de les dificultat dels expositors per venir i 
defensar el seu negoci, que hi havia vendes ambulants que no haurien de ser part de la Fira (tema de 
venda de globus i altres que no tenen res a veure amb la fira) ja que això fa que la gent gasti més 
diners en això i menys en els firaires i comerciants. 
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El Sr. Pujol respon que pel que fa a la venda ambulant de globus, per exemple, els guàrdies 
municipals el van emplaçar per què marxés. Es va aconseguir que es desplacés del recinte 
pròpiament de la Fira, però que l’actuació municipal en aquest aspecte és limitada i que més enllà de 
comunicar-li que no podia formar part dels expositors, no es va poder fer res més en aquell moment. 
 
El Sr. Frias manifesta que per donar qualitat a les fires s’ha d’intentar evitar aquest tipus de venda 
ambulant. El grup de Tots per Breda entén que les fires han d’anar enfocades al tema de la Fira, no a 
d’altres. 
 
El Sr. Pujol respon que el que no es pot fer és basar la Fira del monestir només en monestirs. Ja hi 
havia estands per 4 monestirs però tampoc hi ha tants monestirs com per omplir la fira. És per aquest 
motiu que junt amb els monestirs, que formaven part del conjunt central, es va optar per acabar de 
vestir la fira introduint els productes d’artesania. Per ser la primera edició, que vinguessin 4 monestirs 
sense saber a què venien és un èxit, en posteriors edicions s’espera que en puguin participar més. 
Una fira en general té un eix central i al voltant d’aquest eix central s’incorporen altres activitats 
relacionades amb la mateixa i és el que es va fer amb la Fira del Monestir. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a la Sra. Cortada quina és la seva opinió respecte de la Fira? 
 
La Sra. Cortada respon que li sembla que es va fer publicitat però que la gent no va respondre com 
hauria d’haver respost. Desconeix el problema però que s’haurien d’adoptar mesures per cridar a la 
participació de la gent en aquests esdeveniments. 
 
El Sr. Pujol comenta que no es van posar tants mitjans de difusió com a d’altres fires, entre d’altres 
motius, perquè pressupostàriament la partida d’aquesta fira és més reduïda. 
 
El Sr. Amargant comenta que ell preguntant als paradistes van estar molt satisfets amb la fira per ser 
una primera edició. 
 
La Sra. Martorell comenta que van haver-hi protestes pel que fa al concert. 
 
La Sra. Marès respon que a l’equip de govern li hagués agradat fer el concert el diumenge a la tarda 
però que l’entitat el “Cercle Bredenc” ja tenia ocupada la sala amb un acte que organitzaven ells. 
 
El Sr. Pujol afegeix que en el tema festiu es va intentar contenir la despesa i és per aquest motiu que 
no es van fer concerts a l’aire lliure i es va decidir fer servir el local del Cercle Bredenc, 
malauradament va fallar el fet de que ells ja tinguessin un acte previst per aquell mateix dia. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la secretaria de la 
Corporació, en dono fe.  
 
L’alcalde,      La secretaria  
 
 
 
 
 
 
Dídac Manresa Molins      Maite Pérez Vicente  
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