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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 4/2016 
Caràcter:  Ordinari 
Dia:  30 de maig de 2016 
Hora inici:  20:30 hores 
Hora d’acabament:   
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 extraordinària del 18 d’abril de 2016 
2. Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària 
3. Sorteig públic per a la designació dels membres de les meses electorals per les Eleccions 

Generals del 26 de juny de 2016 
4. Informe del Període Mig de Pagament (PMP) 
5. Donar compte del decret 186/2016 i del informa d’intervenció de l’expedient 2/2016 de 

generació de crèdit  
6. Adjudicar un préstec a llarg termini pel finançament de part de les inversions a realitzar el 

2016 
7. Aprovació inicial Exp. 3/2016 de modificació per crèdit extraordinari 
8. Aprovació inicial Exp. 4/2016  de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació 

jurídica 
9. Ratificar l’Aprovació d’una modificació no substancial (al·legacions d’ofici), a la proposta de 

modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL 
10. Resolució sobre la sol·licitud presentada per a la bonificació de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres de la llicència d’obres del Departament d’Ensenyament  
11. Aprovació expedient de cessió del Centre d’Atenció Primària de Breda al Servei Català de la 

Salut 
12. Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2016 
13. Aprovació de la memòria i el projecte d’establiment dels serveis funeraris (tanatori) a Breda 
14. Sotmetre a informació pública l’estudi de viabilitat previ a l’expedient de contractació d’una 

concessió d’obra pública per procediment obert 
15. Moció de suport a les persones amb celiaquia 
16. Moció de suport a la Declaració del comitè per a l’acollida de les persones refugiades a 

Catalunya 
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17. Moció de rebuig als atacs del Govern Espanyol i el TC contra les mesures per fer front a la 

pobresa energètica i habitacional  
18. Moció de rebuig a l’anul·lació del Tribunal Constitucional sobre el Decret català en matèria de 

pobresa energètica 
19. Moció de rebuig a la gestió estatal dels fons provinents del 0’7% de l’IRPF destinats a 

programes de cooperació i voluntariat social 
20. Moció de rebuig a la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors  
21. Moció de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir 
22. Moció – Fem un pas més cap a la independència, sense por 
23. Moció sobre els interessos de demora dels plans de proveïdors del Govern Espanyol dels 

anys 2012, 2013 i 2014 
24. Moció de rebuig a l’ofensiva legislativa, judicial i econòmica de l’Estat 
25. Moció per l’adopció a l’Ajuntament del salari mínim de mil euros 
26. Moció per demanar al govern de l’Estat la modificació de la regla de la despesa als efectes 

d’aplicació de la Llei 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
27. Assumptes urgents 
28. Precs i preguntes 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària extra ordinària del 18 d’abril de 2016. 
 
Prèviament s’ha fet arribar 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 d e l’ultima sessió ordinària plenària.  
 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control 
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que 
estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dóna compte succinta al 
Ple de les resolucions que ha adoptat des de l’ultima sessió ordinària plenària, i es relacionen a 
continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades: 
 

� 05JGL2016, de 14 de març de 2016 
� 06JGL2016, de 29 de març de 2016 
� 07JGL2016, d’11 d’abril de 2016 
� 08JGL2016, de 25 d’abril de 2016 
� 09JGL2016, de 9 de maig 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.  
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3.- Sorteig públic per a la designació dels membres  de les meses electorals per les Eleccions 
Generals del 26 de juny de 2016. 
 
Resultant que per Reial Decret 184/2016 publicat al BOE el dia 3 de maig de 2016, de dissolució del 
Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions, i de conformitat amb l’article 26 de la 
Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, s’ha de procedir a la designació per sorteig 
públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors de Breda, del president i els 
vocals de cada mesa.  

 
En base a l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, els 
membres de la Corporació en sessió pública, 
 
ACORDEN 
 
Primer.-  Procedir a realitzar el sorteig públic amb l’objecte de designar als presidents i vocals de cada 
mesa electoral, així com a dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa. 
 
Les persones designades han de saber llegir i escriure i ser menors de setanta anys, si bé a partir 
dels seixanta-cinc anys poden manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El president ha 
de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el graduat 
escolar o equivalent. Així mateix, els càrrecs de president i de vocal de cada mesa són obligatoris i no 
poden ser desenvolupats pels qui es presentin com a candidats. 

 
Es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera automàtica, a través del programa informàtic 
CONOCE, facilitat per l’Oficina del Cens Electoral. 
 
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral, elaborades per l’Institut 
Nacional d’Estadística. 
 
Efectuat el sorteig, la designació dels càrrecs de presidents i vocals i dels seus suplents, que han de 
formar part de les meses electorals a constituir el proper diumenge 26 de juny, recau en les persones 
que a continuació s’indiquen:  

 
DISTRICTE 01, SECCIÓ 01, MESA “A”  

 
TITULARS 
President SONIA CASANOVAS GASPAR 
Vocal 1er ESTEL BUHILS CLANCHET 
Vocal 2on RAQUEL ALONSO GAMEZ 

 
SUPLENTS 
Suplent 1 President JOSE COMAS COMAJUAN 
Suplent 2 President MARTA BOSCH HEREU 
Suplent 1 Vocal 1er NURIA BOHILS PASTELLS 
Suplent 2 Vocal 1er M. LOURDES FRADERA SALARICHS 
Suplent 1 Vocal 2on JOAN BOHILS VIÑALS 
Suplent 2 Vocal 2on MARIA JOSE BAÑON CARRERAS 
 
DISTRICTE 01, SECCIÓ 01, MESA “B”  

 
TITULARS 
President OSCAR MONTERO MARTORELL 
Vocal 1er JOAN LLUIS PLATERO OMS 
Vocal 2on JOSE MIGUEL PUJOL CASAS 
 
SUPLENTS 
Suplent 1 President LAIA SERRA FERRER 
Suplent 2 President FRANCESC MOMPIO CLOS 
Suplent 1 Vocal 1er DOLORS MARTI CUSACHS 
Suplent 2 Vocal 1er ROSA PRAT SALA 
Suplent 1 Vocal 2on JORDI SALVAÑA MONTPLET 
Suplent 2 Vocal 2on NURIA ROCA SAMON 
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DISTRICTE 01, SECCIÓ 02, MESA “A”  
 
TITULARS 
President MARTA ALSINA TERRADAS 
Vocal 1er EMILIO CRUELLS CANALETA 
Vocal 2on PASCUAL GONZALEZ NAVARRO 
 
SUPLENTS 
Suplent 1 President JOAN MARC FREIXAS BAÑON 
Suplent 2 President RUTH CID PASTOR 
Suplent 1 Vocal 1er JORDI LEON CASELLAS 
Suplent 2 Vocal 1er ANTONIO BLAZQUEZ SANCHEZ 
Suplent 1 Vocal 2on RAMON BARCELO BUHILS 
Suplent 2 Vocal 2on M. DEL CARMEN HERNANDEZ SALVATIERRA 

 
DISTRICTE 01, SECCIÓ 02, MESA “B”  

 
TITULARS 
President ESTER MARTINEZ RAMOS 
Vocal 1er MARTA RAMON ILLA 
Vocal 2on FRANCESCA VILARASSA ROSELL 

 
SUPLENTS 
Suplent 1 President JOSE M. TOMAS BERNAD 
Suplent 2 President JOSE SERRA GIBERNAU 
Suplent 1 Vocal 1er ANABEL OLID MATURANA 
Suplent 2 Vocal 1er ANTONIO TORO IGLESIAS 
Suplent 1 Vocal 2on MAYRA SEGURA UBIERGO 
Suplent 2 Vocal 2on JORDI SERRA CARRERAS 
 
Segon.- Notificar la designació com a president i vocals de les meses electorals, als interessats, en el 
termini de tres dies. 

 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Junta Electoral de Zona. 
 
Quart.- Facultar l’Alcaldia per a la designació, en base al sorteig realitzat, de les persones que hauran 
de substituir els designats que presentin excuses, en el cas de ser acceptades per la Junta Electoral 
de Zona. 
 
 
4. Informe del Període Mig de Pagament (PMP)  
 
Per tal de donar compliment el previst al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, s’ha de trametre 
trimestralment l’informe referent al càlcul del Període Mitjà de Pagament de les Entitats Locals.  
 
Primer.-  Es dóna compte al Ple del Període Mig de Pagament del primer trimestre de 2016 calculat 
d’acord amb allò previst al Reial Decret 635/2014.  
 
Segon.-  Publicar en el web municipal l’informe que, en base a aquesta informació, ha estat comunicat 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
 
5.- Donar compte del decret 186/2016 i del informa d’intervenció de l’expedient 2/2016 de 
generació de crèdit  
 
Es dona compte al Ple de la corporació del decret núm. 186/2016 de 3 de maig pel qual s’aprova 
l’expedient 2/2016 de generació 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. 
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Donem compte de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria 
corresponent a aquest expedient.  
 
 
6.- Adjudicar un préstec a llarg termini pel finanç ament de part de les inversions a realitzar el 
2016 
 
Antecedents 
Vist que el Ple de data 18 d’abril de 2016, en sessió extraordinària i amb l’assistència de tots els 
membres de la corporació, entre d’altres, va adoptar el següent acord: “3. Sol·licitud d’un préstec a 
llarg termini per a la financiació de part de les inversions a realitzar el 2016” 
 
Vist que amb data 11 d’abril de 2016, s’inicia el procediment per a concertar una operació de préstec 
a llarg termini pel finançament de part de les inversions a portar a terme durant l’exercici 2016, 
prevista en el pressupost d’aquest ajuntament. 

 
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 a 
portar a terme durant l’exercici 2016, prevista en el pressupost d’aquest ajuntament. 

 
Vist que amb data 19 d’abril de 2016, es sol·licità una oferta a les entitats financeres que treballen amb la 
corporació, atorgant-los un termini de quinze dies per a la seva presentació, essent l’últim dia de recepció 
de les ofertes l’11 de maig de 2016. 

 
Vist que durant el termini establert, es van presentar les ofertes que consten en l’expedient. 
 
Vistes les ofertes presentades i després de la recepció de l’informe de valoració, es realitza la 
proposta d’adjudicació a favor de Banco Santander S.A. 
 
El compliment de la condició de cost màxim, s’ha calculat en base als paràmetres referenciats a 
l’expedient i actualitzats amb la resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera per 
la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament de les 
entitats locals del mes de maig de 2016.  
 
Vist l’informe proposta de la Secretaria de data 17 de maig 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. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
PRIMER. Adjudicar la concertació d’una operació de préstec a llarg termini, a Banco Santander S.A, 
per tal de finançar les inversions a portar a terme durant l’exercici 2016, prevista en el pressupost 
d’aquest ajuntament, segons les següents condicions: 
 
Import de l'operació 250.000,00 € 
Termini total de l'operació en ANYS (sense carència) 10 anys 
Periodicitat dels pagaments TRIMESTRAL 
Sistema d'amortització 40 amortitzacions de 6.250 €/cadascuna 
Tipus d’interès  Euribor3m + dif. 1,02 % 
Comissió d’obertura  Exempt. 
Comissió per amortització o cancel·lació anticipada  Exempt. 
Formalització  Intervenció per la Secretària de l’ajuntament 

 
SEGON. Notificar l’adjudicació a les entitats financeres que van presentar una oferta i van resultar 
excloses. 



  

Ajuntament de  
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  6 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

 
TERCER. Notificar l’acord a Banco Santander S.A, adjudicatari de la citada operació de préstec a llarg 
termini, i citar-lo per a la seva formalització abans de quinze dies a comptar des de la data d’adjudicació 
de l’operació. 
 
QUART. Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Montero manifesta que votarà en contra atès que, tal i com ja havia manifestat en el Ple 
anterior, no està d’acord amb que dels 250.000 euros es destinin 105.000 euros a una actuació a 
l’església. 
 
El Sr. Alcalde respon que entén la seva posició però que es remet a l’explicació que ja es va fer en el 
passat Ple. Es tracta de només 105.000 euros es destinen a l’església, els altres 145.000 es destinen 
a altres operacions de primera necessitat com són l’institut, els recs i clavegueram... 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 4 
abstencions de CIU i Tots per Breda i un vot en contra de la CUP. 
 
 
7.- Aprovació inicial Exp. 3/2016 de modificació pe r crèdit extraordinari 
 
Antecedents 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia de data 5 de maig de 2016, ha 
ordenat la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari núm. 3/2016, atès que determinades 
despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les. 
 
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits extraordinaris es 
finançaran amb romanent líquid de Tresoreria. 
 
A l’expedient també hi consta l’informe favorable per part d’Intervenció, i el certificat de Secretària-
interventora amb el romanent líquid de Tresoreria disponible. 
 
Fonaments de Dret 
Article 170.2 i 177 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. 
Article 36 i 104.3 del Reial decret 500/1990. 
 
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 l’expedient de crèdit extraordinari núm. 3/2016 del pressupost de 
despeses de la Corporació, amb el següent detall: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2016                    
Prog.  Eco. ALTA  Import € 

164 62202 Cementiri 9.000,00 

1532 61904 Millores als vials públics  15.000,00 

 
Finançat: 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016                    

Eco.  Import € 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 24.000,00 
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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, sense necessitat de posterior 
acord plenari. 
 
Tercer.-  Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat , resumit per capítols, 
al BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions: 
 
La Sra. Cortada manifesta que cal remarcar la bona gestió de l’anterior equip de govern que permet 
tancar l’exercici amb uns números tant positius. El grup municipal de CIU no entén que en el punt 
anterior s’aprovi la concertació d’una operació de crèdit i en aquest punt es proposi la utilització del 
romanent de tresoreria. Estem en el mes de maig i ja necessiten diners? Potser estan estirant més el 
braç que la màniga no? No es podria haver reduït l’import del préstec o potser no fer-lo? Es proposa 
així mateix amortitzar deute, ho troben coherent que es demani un préstec i s’amortitzi deute? Es 
pagaran interessos innecessàriament, podent gestionar-ho d’una altra manera o fins i tot evitar-ho. 
Votarem en contra degut a la manca d’estalvi  per part de l’equip de govern i la gestió que s’està 
portant a terme.  
 
El Sr. Alcalde respon que entén perfectament el seu raonament des de la seva posició però vol 
remarcar que amb el romanent de tresoreria no es pot fer front a totes les despeses que es volen 
finançar mitjançant el préstec. A més a més l’ajuntament de Breda ara mateix no està en una situació 
de liquidat que li permeti fer inversions de 250.000 euros sense haver de recórrer a préstec. També 
cal dir que no té res a veure l’ús del romanent de tresoreria amb el préstec. Aquests 24.000 euros de 
romanent es fan servir per a finançar unes inversions que no s’havien previst inicialment en el 
pressupost i que ha sorgit la necessitat urgent de fer-les durant aquest exercici. I el préstec és per a 
finançar inversions previstes en el pressupost inicial, per tant, no té res a veure una cosa amb l’altra. 
 
La Sra. Cortada contesta que esperen que no sigui una pràctica habitual el fet d’anar eixugant el 
romanent de tresoreria. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el romanent de tresoreria són els estalvis de l’Ajuntament i per tant s’ha 
d’utilitzar i reinvertir en el municipi, sempre que es pugui fer i no s’incompleixi cap paràmetre 
econòmic ni financer de l’Ajuntament. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 3 
abstencions de CUP i Tots per Breda i 2 vots en contra de la CIU. 
 
 
8.- Aprovació inicial Exp. 4/2016  de transferència  de crèdit entre partides de diferent vinculació 
jurídica 
 
Antecedents 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant provisió d’alcaldia de data 23 de maig de 2016, ha 
ordenat la incoació de l’expedient núm. 4/2016 de modificació de crèdit per transferència entre 
partides de diferent vinculació jurídica. 
 
Amb l’obertura de les piscines municipals s’han de contractar socorristes i també un monitor/a-
socorrista pels cursets de natació. Aquesta despesa està prevista pel pressupost de l’exercici 2016 al 
capítol 1 de contractació de personal. 
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Es va fer un BAN d’oferta de treball per aquest motiu, i al no presentar-se prous candidats per les 
necessitats del servei, davant la necessitat i l’ urgència  es contractarà a una empresa externa per 
portar-ho a terme. Aquesta despesa s’ha d’imputar al capítol 2 del pressupost, però com que no 
estava prevista, s’haurà de fer una transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació 
jurídica, del capítol 1 al capítol 2. 
 
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. 4/2016 de transferència de crèdit entre partides de 
diferent vinculació jurídica, segons el següent detall: 
 
Pressupost de despeses - 2016 

Grup Econ. Denominació Crédit inicial BAIXES 
Crèdits totals 

consignats 

342 13100 
Retribucions personal laboral temporal, serveis 
esportius 17.000,00 -9.600,00 7.400,00 

    TOTAL    -9.600,00   

Grup Econ. Denominació Crédit inicial ALTES 
Crèdits totals 

consignats 
341 2260900 Activitats esportives 11.000,00 9.600,00 20.600,00 

    TOTAL    9.600,00   

 
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. Anglada pregunta si només dos socorristes cobriran tot l’estiu. 
 
La Sra. Andrés respon que l’empresa cobrirà els dies lliures dels socorristes amb personal propi. A 
més a més fent-ho d’aquesta manera l’Ajuntament s’estalvia 3.000 euros. 
 
El Sr. Montero pregunta quants socorristes hi havia fins ara. 
 
La Sra. Andrés respon que entre 4 i 5 socorristes. 
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El Sr. Montero puntualitza que es tracta d’una externalització del servei i pregunta si aquests diners 
que l’Ajuntament s’estalvia va repercutit en el fet que els socorristes cobraran menys? 
 
La Sra. Andrés respon que desconeix quin serà el sou dels socorristes. La diferència de diners que 
existeix entre el que es pagava i el que es pagarà es justifica en el fet que hi haurà menys gent 
contractada atès que serà gent de la  mateixa empresa qui cobrirà els torns quan les persones de 
Breda estiguin gaudint dels seus dies de descans. 
 
El Sr. Montero pregunta que si aquesta situació es podria haver evitat havent fet abans els procés 
selectiu. 
 
La Sra. Andrés respon que es va trucar a principis d’any als socorristes que estaven dins de la borsa 
de treball per si els interessava treballar aquest estiu, finalment aquestes persones van dir que no 
podien. A més a més també es va passar un ban per tot el poble donant-ne coneixement i la gent no 
es va interessar. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que precisament en aquest aspecte no hi havia cap tipus de voluntat 
d’externalització del servei, ha estat més un cúmul de circumstàncies que han portat a aquesta última 
i única solució. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 4 
abstencions de CIU i Tots per Breda i 1 vot en contra de la CUP. 
 
 
9.- Ratificar l’Aprovació d’una modificació no subs tancial (al·legacions d’ofici), a la proposta 
de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d’Ac ció Social, SL 
 
Antecedents 
Mitjançant acord de la Junta General de SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L., adoptat per 
unanimitat en sessió extraordinària de 25 de novembre de 2015, s’aprovà una modificació no 
substancial (al·legacions d’ofici), a la proposta de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa 
d’Acció Social, S.L., aprovada en l’anterior sessió, tal i com es transcriu a continuació: 
 
“Aprovació d’una modificació no substancial (al·lega cions d’ofici), a la proposta de modificació dels e statuts de 
SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L., aprovada en l’ anterior sessió.  
 
Vist que la Junta General de SUMAR de data 7 d’octubre de 2015, va aprovar, inicialment, la proposta de modificació dels 
estatuts de SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L, vigents des del 22 de juliol de 2009.  
 
Vist que després de sotmetre el projecte de modificació dels Estatuts a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell d’edictes de SUMAR, Empresa d’Acció 
social, S.L., a la web de SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L. i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a 
efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions per a les persones interessades, no s’han presentat al·legacions i 
reclamacions.  
 
Vist que es considera convenient incorporar algunes modificacions no substancials més, d’acord al document que s’annexa i en 
els termes que es detallen a continuació:  
 
- A l’article 3, incorporació de la relació d’ens socis de SUMAR, que SUMAR ha de donar publicitat als convenis de 
col·laboració que subscrigui, i que SUMAR. podrà subcontractar les prestacions de les encomanes de gestió rebudes només 
parcialment i fins a un màxim del 60 % de l’import objecte del conveni de col·laboració. 
 
- A l’article 5, definició més acurada de l’objecte de la societat.  
 
- Al Títol III – Òrgans de la societat. Incorporació de dos òrgans més de la societat, el Secretari (article 28) i Consell Tècnic 
Assessor (articles 29 al 33) 
 
- Incorporació del Títol IV – Règim Jurídic de la Societat (articles 34 i 35)  
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- Incorporació de l’article 40 – Tarifes de preus de SUMAR  
 
- Modificació de l’article 41 – especificant que Sumar S.L és una entitat depenent de la Diputació de Girona a efectes del que 
disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
Per tot això, la Junta General de SUMAR, Empresa d’ Acció Social, S.L., aprova per unanimitat dels assi stents els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar les modificacions no substancials (al·legacions d’ofici) dels Estatuts Socials de SUMAR, Empresa d’Acció 
Social S.L. d’acord amb el redactat que s’adjunta com a annex al present acord.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord als governs locals socis de SUMAR, a fi i efectes que procedeixin a la ratificació del mateix 
mitjançant sessió del seu òrgan de govern i ho comuniquin formalment a SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L.  
 
TERCER.- Publicar el text definitiu íntegre dels Estatuts de SUMAR al BOP i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
QUART.- Facultar expressament a la senyora Estefania Carabellido i Bruns, sempre amb el vist-i-plau del president de 
SUMAR, per a que pugui elevar a públic el present acords, així com per a realitzar les actuacions que facin falta per a la plena 
eficàcia del mateix. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat i inscriure la escriptura pública al Registre Mercantil, per tal de que el registrador mercantil remeti 
d’ofici, de forma telemàtica i sense cost addicional, l’acord inscrit per a la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil. 
 
SISÈ.- Facultar al president de SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L. perquè realitzi totes les actuacions que siguin 
necessàries per l’efectivitat del present acord i especialment, per atorgar i signar les escriptures públiques oportunes si 
s’escau.”  
 
Salt, 5 d’abril de 2016 
  
Miquel Calm i Puig 
President” 
 
Tal i com estableix el punt segon de la resolució de SUMAR els governs locals que en són socis, han 
de procedir a la ratificació del mateix mitjançant sessió del seu òrgan de govern i comunicar-ho  
formalment a SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.-  Ratificar l’Aprovació d’una modificació no substancial (al·legacions d’ofici), a la proposta de 
modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL. 
 
Segon.-  Notificar la present ratificació a SUMAR, Empresa d’Acció Social SL, pel seu coneixement i 
als efectes pertinents. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots favorables d’ERC-Breda i 
CIU i 3 abstencions de Tots per Breda i de la CUP. 
 
 
10.- Resolució sobre la sol·licitud presentada per a la bonificació de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de la llicènc ia d’obres del Departament d’Ensenyament 
 
Antecedents 
En data 22 d’abril de 2016 RE núm. 1193, els Serveis Territorials de Girona del Departament 
d’Ensenyament va sol·licitar llicència d’obres per la instal·lació d’infraestructura per a mòduls 
prefabricats a la segona seu a Breda de l’INS d’Hostalric. 
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També es sol·licita una bonificació segons l’art. 103.2 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, que estableix que la 
quota de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres que s’acrediti per a la construcció 
docent, gaudirà d’una bonificació del 95%, atès que es tracta d’una construcció d’especial interès o 
utilitat municipal. 
 
Atès que es tracta d’una bonificació potestativa i vist l’art. 6.a. de l’ordenança fiscal núm. 5 Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
“Article 6 - Beneficis fiscals de concessió potesta tiva 
a) Es concedirà una bonificació del 75 per cent 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 concorre 
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.” 
 
Legislació aplicable 
� Decret legislatiu2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals. 
� Art. 5.a. de l’Ordenança Fiscal núm. 5 sobre Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.-  Concedir una bonificació del 75 per cent de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 
als Serveis Territorials de Girona del Departament d’Ensenyament de data 22 d’abril de 2016 RE 
núm. 1193, per la sol·licitud de llicència d’obres d’instal·lació d’infraestructura per a mòduls 
prefabricats a la segona seu a Breda de l’INS d’Hostalric.  
 
Segon .- Notificar la següent resolució als interessats. 
 
Tercer.- Notificar la següent resolució als serveis comptables. 
 
Quart.-  Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
11.- Aprovació expedient de cessió del Centre d’Ate nció Primària de Breda al Servei Català de 
la Salut.  
 
Antecedents 
En data 30 de novembre de 1992 es va subscriure un conveni entre el Departament de Sanitat i 
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Breda, 
a l’objecte que l’Ajuntament construís un Centre d’Atenció Primària en un solar de la seva titularitat, a 
l’Avinguda Verge de Montserrat, número 19 d’aquesta localitat. 
  
En data 4 de maig de 1995, el Secretari Interventor de l’Ajuntament de Breda, certifica que el Centre 
d’Atenció Privada de Breda, d’ara en endavant CAP de Breda, va ser acabada la seva construcció en 
el mes d’abril de 1995.  
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En data 19 de maig de 1995 es va acordar en sessió plenària amb caràcter extraordinari, aprovar 
definitivament la cessió gratuïta del CAP de Breda al Servei Català de la Salut.  
 
En data 17 de febrer de 2012 i registre d’entrada número 318 el Servei Català de la Salut requereix a 
l’Ajuntament de Breda, la tramitació de l’expedient de cessió de domini.  
 
En data 14 de juny de 2012, el Secretari Interventor Accidental de l’Ajuntament de Breda, emet 
informe indicant que el C.A.P., com a bé immoble a cedir, no consta inscrit en l’inventari municipal, 
com a una única parcel·la on emplaçar-hi el Centre, sinó que resta pendent de fer la segregació de 
finques procedent de la cessió en la corresponent reparcel·lació en l’any 1990, de la qual en va sorgir 
dues parcel·les, una en la que s’emplacen el centre de dia, el centre d’atenció primària i els serveis 
auxiliars i l’altre parcel·la on s’ubica el centre cívic.  
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2012 es va aprovar segregar el solar 
destinat a equipaments en diferents parcel·les entre les quals es troba la destinada a centre 
d’assistència primària la qual va ser registrada en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de 
Farners en la Secció Breda, tom 3322, llibre 98, full 126 finca 3634.  
 
Posteriorment, en data 11 d’abril de 2013 i per acord de Junta de Govern Local, es va acordar 
sol·licitar al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, la inscripció de l’obra nova del 
centre d’atenció primària de Breda, procedint- se a la mateixa del que es deriva de la corresponent 
nota simple expedida per el ressenyat registre.  
 
El Ple de la Corporació de data 28 d’octubre de 2013, va aprovar l’expedient de cessió al Servei 
Català de la Salut. 
En data 30 de juny de 2015 RE núm. 1682 el Servei Català de la Salut ens requereix que per fer 
efectiva la cessió gratuïta de la propietat, cal procedir a l’alteració de la qualificació jurídica la finca del 
CAP, desafectant-la de domini públic i qualificant-la com a bé patrimonial. 
 
Per Ple de la Corporació de data 25 de gener de 2016 es va aprovar provisionalment la desafectació 
del bé immoble, canviar la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial, i pel Ple de la 
Corporació de data 21 de març de 2016 es va aprovar definitivament i es va trametre al Registre de la 
Propietat de Santa Coloma de Farners per la seva inscripció. 
 
Atès que es pretén la cessió de la finca i l’edifici al Servei Català de la Salut als efectes de destinar-lo 
al Centre d’Atenció Primària . 
 
D’acord amb l’article 50.1 del Decret 336/1988, si el bé cedit no es destina a l’ús previst o deixa 
d’estar-hi destinat, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament. 
 
Legislació aplicable 
L’article 49 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals, en disposa en el seu apartat primer, que els ens locals poden cedir gratuïtament els béns 
patrimonials a altres administracions públiques, mitjançant acord plenari.  
 
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 la cessió gratuïta de la finca i l’edifici de titularitat municipal situat a l’Av. 
Verge de Montserrat, 13, qualificat com a bé patrimonial i amb referència cadastral núm. 
3622612DG6232S0001HY amb destinació a Centre d’Atenció Primària de Breda, al Servei Català de 
la Salut. D’acord amb l’article 50.1 del Decret 336/1988, si el bé cedit no es destina a l’ús previst o 
deixa d’estar-hi destinat, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Exposar-ne al públic l’expedient per un període d’informació pública de 30 dies hàbils, per 
mitjà d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el qual els interessats en podran 
formular reclamacions o al·legacions. 
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Tercer.- Un cop exposat al públic, s’aprovarà definitivament la cessió pel Ple de l’Ajuntament, es 
donarà compte de l’expedient al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i 
s’enviarà la documentació preceptiva al Servei Català de la Salut per formalitzar-ne la cessió.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde president per tal de poder executar aquest acord.  
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables d’ERC-Breda, 
CIU i de Tots per Breda i una abstenció de la CUP. 
 
 
12.- Aprovació provisional de la modificació d’orde nances fiscals per a l’exercici 2016 
 
Antecedents 
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les 
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests. Procedirà aprovar la modificació d’aquestes 
Ordenances si és necessari, les quals han de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació. 
 
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a: 
 

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

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

L’Acord d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple, d’acord amb 
el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i la validesa de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, 
com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
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’incorporen 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 2016 i següents, part de les ordenances fiscals números 7, 16, 22 i 
30 segons el següent detall: 
 
Modificació de l’ordenança fiscal número 7: Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 
 
Es modifica 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: 
 
Epígraf € 
Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies  
Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els industrials amb materials o 
productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva activitat, inclosos els vagons o vagonetes 
metàl·liques anomenats "containers". Per dia i m2 o fracció. 0,106 
Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció   
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Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció, vagons per a la seva 
recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs com tanques i bastides. Per dia i metre quadrat o fracció. 0,170 
Tarifa Tercera. Ocupació o reserva especial   
Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública. Per hora i metres quadrat o fracció. 0,318 
Tarifa quarta. Grues   
Per cada grua utilitzada en la construcció. Per mes o fracció: 21,00 
Tarifa cinquena. Tall de carrers  
Llicència per tall de carrer xarxa central  
(carrers: Nou, Santa Victòria, Capellans, Prat, Barcelona, Sant Josep, Sant Salvador, Santa Anna, Marcel·lí 
Trunas, Sant Iscle, Rovira, Passeig de les Escoles, Raval Salvà)  

35,00 
euros/dia 

Llicència per tall de carrer de xarxa perifèrica 
(resta de carrers) 

25,00 
euros/dia 

 
Normes particulars d’aplicació de les tarifes: 

a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per cent a 
partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments 
continuïn, les quantitats tindran un recàrrec corresponent a 5 vegades l’import de la tarifa 
inicial.  

b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a partir 
del tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25 per 
cent: durant el tercer trimestre, un 50 per cent i en cada trimestre, a partir del tercer, un 100 
per cent.  

c) Les liquidacions de la quota es practicaran trimestralment. 
Modificació de l’ordenança fiscal número 16: taxa per la prestació del servei d’escola bressol. 
 
Es modifica l’article 6: 
 
Article 6 - Quota tributària  
Els preus públics que s’han d’aplicar per a l’activitat d’escola bressol municipal, pel curs 2016-17 
segons els barems següents: 

 
Concepte € 
Matrícula 85,00 
Material 70,00 

Pagaments   
35,00 setembre, amb la primera quota   
35,00 gener, amb la quota del mes   

Escolaritat mensual   
De 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00 hores 160,00 
De 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 hores 170,00 

De 9:00 a 17:00 hores 235,00 
De 9:00 a 12:00 hores 125,00 
De 9:00 a 13:00 hores 150,00 
De 9:00 a 15:00 hores 205,00 

De 15:00 a 17:00 hores 90,00 
Acollida   

Fixa mensual, 1 hora o fracció 50,00 
Eventual   

1 hora o fracció 6,00 
De 12:00 a 15:00 hores 10,00 
De 12:00 a 17:00 hores 15,00 

Bonificacions   
Família nombrosa o monoparental  50% 

Segon germà escolaritzat 50% 

Les bonificacions no són acumulables. 
 
Modificació de l’ordenança fiscal número 22: taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública 
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Es modifica l’article 4: 
 
Article 4 - Quotes tributàries  
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes: 
 
  Feiners (€) Festius i nocturn (€) 
Per retirada de la via pública i trasllat al dipòsit municipal  100,00 120,00 
Amb personació del conductor en el moment d’enganxar la grua i si 
encara no s’ha efectuat el trasllat 85,00 95,00 
Per dia d’estada en el dipòsit municipal 40,00 40,00 
Per immobilització del vehicle per procediment mecànic (parany) 65,00 65,00 
 
Modificació de l’ordenança fiscal número 30: taxa per la celebració de matrimonis civils en 
dependències de l’Ajuntament. 
 
Es modifiquen el títol i l’article 4: 
 
Títol 
Ordenança Fiscal núm. 30: Taxa per la celebració de matrimonis civils 
 
Article 4 - Quota tributària  
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents: 
 
Concepte € 
1.- Matrimonis civils dissabtes, diumenges i festius 120,00 
2.- Matrimonis civils en dies laborables 100,00 

 
Les persones físiques que estiguin empadronades en el municipi de Breda amb una antiguitat mínima 
de dos anys, gaudiran d’una bonificació del 50% de les tarifes 
 
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 30 de maig de 2016, i 
entrarà en vigor el dia de seva publicació definitiva al BOP, fins a la seva modificació o derogació 
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.” 
 
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província de Girona 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.  
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero manifesta que votarà en contra perquè entén que les Ordenances Fiscals marquen el 
caràcter polític i ideològic de l’equip de govern i no hi està d’acord. El fet d’augmentar els preus de 
l’Escola Bressol en aquests temps no li sembla adequat. 
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La Sra. Cortada manifesta que al seu grup no li agrada que es carregui al vilatà amb quotes 
impositives i la motivació d’aquest augment no li sembla adequat. L’anterior equip de govern 
modificava les Ordenances fiscals en base a estudis econòmics i no en base a la diferència de preus 
existents entre els municipis veïns. 
 
El Sr. Frias manifesta que el grup municipal de Tots per Breda votarà en contra de la Ordenança 
fiscal de l’escola Bressol, pel que fa a la resta de modificacions justificades. 
 
Es planteja la possibilitat de votar cadascuna de les ordenances fiscals per separat, s’accepta per part 
de l’Alcalde. 
  
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables d’ERC-Breda, 
CIU i de Tots per Breda i un vot en contra de la CUP pel que fa a la modificació de la Ordenança 
Fiscal número 7. La Ordenança Fiscal número 16 s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots 
favorables d’ERC-Breda, 2 abstencions de CIU i 3 vots en contra de Tots per Breda i de la CUP. Pel 
que fa a la modificació de la Ordenança Fiscal número 22, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots 
favorables d’ERC-Breda, CIU i de Tots per Breda i una abstenció de la CUP. Finalment, la modificació 
de la Ordenança Fiscal número 30, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots favorables d’ERC-Breda 
i de Tots per Breda, 2 abstencions de CIU i un vot en contra de la CUP. 
 
 
13.- Aprovació de la memòria i el projecte d’establ iment dels serveis funeraris (tanatori) a 
Breda. 
 
Antecedents 
L’Ajuntament de Breda presta el servei de cementiri a la població, la complementació d’aquest servei 
amb les activitats funeràries pròpies d’un tanatori amb sales de vetlla suposa l’assumpció d’un nou 
servei públic en exercici de les competències reconegudes a l’article 25 de la LRBRL.  
 
Partint de la base que els serveis funeraris van ésser liberalitzats a través del Reial Decret Llei 
7/1996, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat 
econòmica, ens trobem en un supòsit en què aquest Ajuntament pretén assumir l’exercici d’una 
activitat econòmica en règim de lliure competència. 

 
Vista l'oportunitat i conveniència per a aquest Municipi de l'exercici de la iniciativa pública per al 
desenvolupament de l'activitat econòmica de serveis funeraris, sent d'interès d'aquest Ajuntament la 
construcció d’un tanatori municipal i l'explotació d’aquesta activitat econòmica en règim de lliure 
concurrència amb el mercat. 

 
Vist l'expedient per a l'exercici de l'activitat econòmica de serveis funeraris, incoat mitjançant acord 
del Ple de l’Ajuntament per la qual es va crear la Comissió d'Estudi encarregada d'elaborar la 
Memòria justificativa de la conveniència i oportunitat de la mesura. 

 
Vist que la Comissió d'Estudi va procedir a l'elaboració i aprovació de la Memòria justificativa i el 
Projecte, tal i com es desprèn de l'Acta de la sessió de data 8 d’abril de 2016 aixecada a l'efecte. 

 
Vist que l'expedient ha complert la tramitació establerta a l'article 97  del RDLeg 781/1986, de 18 
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local –
TRRL-, i els articles 22.2-f)  i 86.1  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local -LRBRL-, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013,  de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local –LRSAL- 
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Legislació aplicable 
� Els articles 22.2.f), 49, 85 i 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local. 
� Els articles 245 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
� Els articles 158 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 
� Articles 95 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 

de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim Local. 
� Articles 30 a 36, 41 a 44 del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de 

Serveis de les Corporacions Locals. 
 
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 la Memòria i el projecte elaborats per la Comissió d'Estudi designada a 
l'efecte i en base a la qual queda acreditada la conveniència i oportunitat per a l'exercici de l'activitat 
econòmica dels serveis funeraris. 
 
Segon.-  Aprovar la forma de gestió indirecta per a l'explotació de l'activitat econòmica, en règim de 
lliure concurrència amb el mercat, mitjançant concessió. 

 
Tercer.-  Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies naturals, mitjançant la 
publicació d'anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, per tal 
que pels particulars i Entitats puguin formular les observacions que estimin pertinents. 

 
Quart .- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero manifesta que es va estar mirant l’expedient per l’establiment de l’activitat econòmica 
dels serveis funeraris i l’acta de la Comissió d’Estudi. Considera que aquesta Comissió d’Estudi 
hauria d’haver estat composada per personal més tècnic. Així mateix el Sr. Montero llegeix una part 
de l’acta: “...Respecte dels aspectes econòmics de la solució que es proposa, la secretària 
interventora, com a vocal de la comissió d’estudi, posa de manifest que la concessió tal i com es 
planteja, podria no resultar viable econòmicament per un futur concessionari atès el baix nombre de 
defuncions al municipi i l’import de la inversió inicial. En tot cas això s’haurà de veure amb l’aprovació 
de l’estudi de viabilitat econòmica de la concessió”. El Sr. Montero assenyala que potser seria bo 
parlar i plantejar-se si realment existeix una necessitat real de construir i gestionar un tanatori i prestar 
aquests serveis funeraris. 
 
El Sr. Alcalde respon que aquest aspecte ja està contemplat en la memòria d’alcaldia en la que es 
justifica aquesta necessitat. 
 
El Sr. Montero insisteix en la necessitat de fer un debat públic sobre el que suposa la construcció un 
tanatori, i sobre la seva gestió de manera indirecta a través d’una concessió administrativa, dels preus 
que hauran de pagar els veïns i si realment existeix aquesta necessitat a llarg i curt termini. És 
necessari a més a més que aquest debat sigui de caràcter públic. 
 
El Sr. Alcalde respon que no s’entrara a valorar si els preus són o no de mercat. L’única manera 
factible de construir el tanatori sense que es comprometi la hisenda municipal actual és a través d’una 
concessió administrativa. 
 
El Sr. Montero conclou que creu que és necessari obrir un debat per ser realista i verificar si realment 
aquesta solució és factible o no. 
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Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots favorables d’ERC-Breda i de 
Tots per Breda, 2 abstencions de CIU i un vot en contra de la CUP. 
 
 
14.- Sotmetre a informació pública l’estudi de viab ilitat previ a l’expedient de contractació 
d’una concessió d’obra pública per procediment ober t. 
 
Antecedents 
Atesa la necessitat i conveniència en aquest Municipi de realitzar la concessió de l’obra pública 
consistent en la construcció d’un tanatori en la finca núm. 3650, llibre 98 de Breda, tom 3322 del 
Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners i posterior explotació d’aquest, per això es fa 
necessari realitzar les actuacions prèvies corresponents per contractar posteriorment la concessió de 
l’obra pública conforme al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
Atès l’informe de Secretaria de data 24 de maig de 2016 i de conformitat amb la providència d’Alcaldia 
de data 25 de maig de 2016, i amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Legislació aplicable 
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació  
els següents acords: 
 
Primer.- Sotmetre l’estudi de viabilitat a informació pública mitjançant anunci en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província Girona durant el termini d’un mes. 

 
Segon.-  Finalitzats els tràmits anteriors, es valoraran les al·legacions presentades i es remetrà 
novament al Ple l’estudi de viabilitat per a la seva aprovació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde president per tal de poder executar aquest acord.  
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero pregunta quants anys es contemplen de concessió? 
 
El Sr. Alcalde respon que 30 anys en consonància amb altres pobles veïns. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots favorables d’ERC-Breda i de 
Tots per Breda, 2 abstencions de CIU i un vot en contra de la CUP. 
 
 
15.- Moció de suport a les persones amb celiaquia 
 
El grup municipal de la Convergència i Unió presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LES PERSONES AMB CELIAQUIA 
 
La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de novembre de 2014 va adoptar la Resolució 879/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida dels celíacs. 
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La malaltia celíaca (EC) és una malaltia auto-immune, és a dir, produïda pel propi sistema immune del 
pacient, que consisteix en una intolerància permanent a les proteïnes del gluten. El sistema immune 
és l’encarregat de protegir-nos de les infeccions i per això, usa els anticossos. El gluten és una 
proteïna present en els cereals blat, ordi, sègol i civada i que no és tòxic de forma directa a nivell de 
l’intestí, sinó que la seva ingesta desencadena una resposta immune del subjecte que és el que 
finalment danya l’intestí.  Actualment l’’exclusió del gluten de la dieta és l’única mesura eficaç de 
tractament de la EC. 
 
La simptomatologia de la EC difereix considerablement en funció de l’edat de presentació. Els 
símptomes digestius i el retard del creixement són comuns en els nens que hagin estat diagnosticats 
dins dels primers anys de la seva vida. La simptomatologia digestiva inclou diarrea de llarga evolució, 
dolor abdominal, inflor abdominal, falta d’apetit, restrenyiment etc. 
 
El tractament únic per a la EC és l’exclusió del gluten a la dieta, sent de per vida. Ara bé, els preus de 
mercat dels productes sense gluten són més cars, i provoca un augment en la despesa de les llars 
amb persones celíaques.  Un celíac pot incrementar la despesa de la cistella de la compra gairebé 
33,05€ a la setmana, el que significa uns 132,20€ al mes i 1.586,40€ a l’any. 
 
L’Estat espanyol és l’únic país que no atorga ajudes directes com a administració en comparació amb 
la resta d’Estats europeus com ara Noruega, Finlàndia, França, Itàlia, Dinamarca i Regne Unit. 
 
Al nostre país una de les mesures que s’ha dut a terme ha estat que durant dos anys consecutius els 
preus per celíacs no han pujat de preu, en contraposició als altres. A Catalunya es calcula que hi ha 
75.000 persones celíaques de les quals només l’1% han estat diagnosticades. 
 
Davant aquestes dades, és necessari avançar en la informació i conscienciació en relació a la 
malaltia celíaca, així com en la concessió d’ajudes i beneficis fiscals per facilitar la compra d’aliments 
sense gluten. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Reclamar al Govern de l’Estat que es rebaixi l’impost sobre el valor afegit dels productes 
alimentaris sense gluten, de manera que tributin al tipus super reduït del 4%. 
 
SEGON. Sol·licitar al Govern de l’Estat que aprovi ajudes econòmiques o beneficis fiscals per a les 
persones celíaques, com per exemple una desgravació concreta en la declaració de l’IRPF per a les 
famílies que tenen algun membre amb celiaquia, o que les despeses en productes sense gluten 
desgravin proporcionalment a la despesa total en la declaració de la renda. 
 
TERCER. Reclamar al Govern de l’Estat que intensifiqui els controls d’inspecció en seguretat 
alimentària, principalment pel que fa a l’etiquetatge, en virtut de la normativa sobre la composició i 
l’etiquetatge de productes alimentaris apropiats per a persones amb intolerància al gluten, integrada 
en el Reglament (UE) 609/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als aliments destinats als 
lactants i els infants de poca edat, als aliments per a usos mèdics especials i als substitutius de la 
dieta completa per al control de pes. 
 
QUART. Promoure que les empreses del sector alimentari se subscriguin al Pacte per a les persones 
celíaques i es fomenti la identificació i l’etiquetatge correcte dels productes alimentaris. 
 
CINQUÈ. Dur a terme campanyes de sensibilització adreçades als sectors d’hoteleria i de restauració 
del municipi perquè incorporin a la carta menús sense gluten, i també campanyes adreçades al sector 
del comerç perquè hi hagi més botigues d’alimentació i supermercats que ofereixin productes 
específics per a celíacs. 
 



  

Ajuntament de  
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  20 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

SISÈ. Demanar que es destinin recursos per a la investigació pública, sobre la malaltia celíaca, i 
malalties associades, per poder realitzar un diagnòstic precoç de la malaltia, així com un seguiment 
adequat. 
 
SETÈ. Fer les gestions pertinents perquè els menjadors escolars disposin de menús per a celíacs, i 
conscienciar els professionals que gestionen aquests menjadors sobre la importància de la dieta 
sense gluten per a les persones amb celiaquia. 
 
VUITÈ. Divulgar institucionalment l’existència de la celiaquia i la realitat que comporta per als afectats 
i per a llurs familiars, amb l’objectiu d’incrementar la conscienciació social, i donar suport i ajuda a les 
associacions de celíacs en la tasca de sensibilització i educació sanitària que duen a terme. 
 
NOVÈ. Vetllar que per tota activitat promoguda per l’Ajuntament es disposi dels recursos necessaris 
per celíacs. 
 
DESÈ: Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, al sector 
hoteler i de restauració del municipi i a les entitats locals. 
 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
16.- Moció de suport a la declaració del comitè per  a l’acollida de les persones refugiades a 
Catalunya 
 
El grup municipal de la Convergència i Unió presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL COMITÈ PER A L’ ACOLLIDA DE LES PERSONES 
REFUGIADES A CATALUNYA 
 
El Comitè per a l’acollida de les persones refugiades, integrat per les entitats socials, l’administració 
local i la Generalitat, ha aprovat la següent  
 
DECLARACIÓ 

 
“Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de 
centenars de milers de persones a causa de la pobresa, la guerra i la violència en els seus països 
d’origen i que cerquen un espai de seguretat, llibertat i respecte dels drets humans.  
 
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària totes les 
institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenen l’obligació ètica, moral i legal 
d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets fonamentals de l’asil i de la 
protecció internacional recollits en les convencions internacionals, fonamentalment l’article 14 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la 
Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967. Els països que han ratificat la 
Convenció, entre els quals l’Estat Espanyol, estan obligats a protegir els refugiats que es troben en el 
seu territori, d’acord amb els termes de la pròpia Convenció.  
 
Les institucions i actors del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades hem mostrat des del 
primer moment la predisposició a contribuir a l’acció dels governs europeus contribuint a l’acollida, el 
reassentament i la reubicació en el seu territori de persones refugiades atesos els seus compromisos 
en defensa de la pau i del respecte als drets humans i amb garantia de la seva seguretat.  
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Des d’aquesta perspectiva, el 28 de gener de 2014, el Govern va aprovar el Pla de Protecció 
Internacional de Catalunya, elaborat amb les aportacions de diverses institucions i entitats, que 
engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària i que defineix una sèrie de mesures a 
desplegar en quatre anys.  
 
Posteriorment, amb l’Acord de Govern de data 22 de setembre de 2015, es va crear el Comitè per a 
l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, com a òrgan transversal i de coordinació integrat 
per les entitats socials, l’administració local i la Generalitat.  
 
És per tot el que s’ha exposat que el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya 
s’adreça a la ciutadania i a les institucions públiques catalanes, espanyoles i europees per fer públic 
la següent 
 
DECLARACIÓ  
 
• Denunciem que els estats europeus no estan responent a la crisi humanitària generada, així com la 
paràlisi i la incapacitat de la Unió Europea per liderar i coordinar l’esmentada crisi d’acord amb els 
seus propis principis.  
• Considerem que la política d’asil ha de ser una política comuna en el marc de la Unió Europea que 
ha de tenir el compromís de tots els seus estats membres.  
 
• Exigim el compliment dels tractats internacionals i dels drets humans per a les persones migrants 
amb necessitats de protecció internacional que provenen de països en guerra, violència o amb 
vulneracions dels drets humans.  
 
• Demanem que els estats de la Unió Europea defensin la necessitat d’una operació permanent d’ajut 
i salvament que tingui com a objectiu impedir la pèrdua de vides humanes i la salvaguarda de la 
integritat física de les persones que intenten arribar a la Unió Europea, especialment de les més 
vulnerables. Cal obrir immediatament, doncs, vies segures i proporcionar transport aeri i marítim a 
totes les persones refugiades que s’hagin de desplaçar a estats d’Europa i que tinguin capacitat 
suficient per a rebre’ls.  
 
• Demanen a la UE que iniciï els tràmits oportuns per tal que el President Bashar Al Asad, els 
dirigents de l’Estat Islàmic i de tots els responsables de crims contra la humanitat siguin jutjats per la 
Cort Penal internacional, d’acord amb el que estableix l’article 5 de l’estatut del CPI, el qual la fa 
competent per jutjar crims de guerra, genocidi, crims de lesa humanitat i crims d’agressió. 
  
• Manifestem la nostra oposició a que qualsevol acord que es pugui formalitzar per part de la Unió 
Europea amb Turquia comporti la possibilitat de procedir a expulsions col·lectives de persones 
refugiades cap a territori turc. Igualment qualsevol acord ha de contemplar el respecte al principi de 
no devolució i a rebre protecció en els termes previstos a la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats.  
 
• Demanem al Govern espanyol que admeti les quotes determinades per la Unió Europea el passat 
mes de setembre i que ampliï el nombre de refugiats en funció de la dimensió de la crisi humanitària.  
 
• Demanem que tant des de la perspectiva dels estats europeus com entre l’estat espanyol, les 
comunitats autònomes, les administracions locals i les entitats, s’estableixin protocols d’actuació per a 
una adequada coordinació i gestió de l’acolliment.  
 
• Anunciem la voluntat del govern de la Generalitat i de les administracions locals catalanes de:  
 
1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal de contribuir en el 
seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació i reassentament de les persones sol·licitants 
d’asil o refugiades a l’Estat espanyol  
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2. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal d’incrementar 
l’ajuda les persones amb necessitats de protecció internacional situades a segons països i les que es 
troben en països de trànsit  
 
3. Promoure accions d’informació i sensibilització de la ciutadania.  
 
4. Impulsar la formació de professionals i entitats per facilitar la detecció, l’acompanyament i el suport 
de les persones amb necessitats de protecció internacional.  
 
5. Impulsar, des de les diferents institucions i organismes europeus en els que participen els membres 
d’aquest Comitè, tota mena d’accions orientades a garantir el compliment del dret internacional i la 
dignitat de les persones refugiades. 
 
6. Proposar a l’Estat espanyol, i d’acord amb les entitats especialitzades, l’increment de recursos i la 
flexibilitat del programa estatal d’acollida i integració.  
 
7. Realitzar les accions pertinents per tal d’establir protocols de cofinançament amb l’Estat a partir 
dels recursos que el propi Estat rep de la UE, de manera que finalitzat el període d’acompanyament 
per part de les entitats, les administracions públiques catalanes puguin seguir donant-los suport fins 
arribar a la plena autonomia.  
 
Finalment,  
 
• Demanem una especial sensibilitat als creadors d’opinió, líders polítics i mitjans de comunicació per 
prevenir actes de xenofòbia, racisme i islamofòbia.  
 
• Agraïm als voluntaris, activistes, entitats de suport als refugiats, habitants i pescadors de les illes del 
Mar Egeu i la Mediterrània com Lampedusa o Lesbos la seva activitat de recolzament, suport i 
salvament de persones refugiades.  
 
• Reconeixem la bona feina, amb recursos sovint insuficients, que porten a terme les entitats 
especialitzades en l’atenció a les persones refugiades, així com també totes de totes aquelles que 
promouen accions de sensibilització i mobilització de la ciutadania.  
 
• Reconeixem l’aportació que les persones refugiades fan al nostre país i, sobretot, a la defensa dels 
valors democràtics al món.  
 
• Agraïm les mostres de solidaritat expressades per la ciutadania catalana.” 
 
Breda és un municipi d’acollida, implicada en la defensa dels Drets Humans, la solidaritat i la pau. 
Una ciutat que compta amb una ciutadania i unes institucions compromeses en la lluita contra les 
desigualtats i que de sempre s’ha mostrat solidària amb les persones que pateixen situacions difícils. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

1.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Breda a la declaració del Comitè per a 
l’acollida de les persones refugiades a Catalunya. 
2.- Oferir el nostre municipi com a territori d’acollida, adaptant els plans d’acollida existents a les 
necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil i oferint els serveis i infraestructures per 
garantir la seva integració al municipi.  
3.- Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat, a les entitats socials del municipi i als mitjans 
de comunicació locals. 
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Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
17.- Moció de rebuig als atacs del govern espanyol i el TC contra les mesures per fer front a la 
pobresa energètica i habitacional  
 
El grup municipal de la Convergència i Unió presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL I EL TC CONTRA LES MESURES 
PER FER FRONT A LA POBRESA ENERGÈTICA I HABITACIONA L 

 
La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com a 
conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es veuen 
incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, 
en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes. 
 
Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines 
són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge 
amb una temperatura mínimament adequada per fer a les temperatures de l’ hivern. 
 
Des de la Comissió i el Parlament Europeu s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per 
protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres 
situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el 
Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de 
Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el subministrament energètic deixant 
sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos 
d’hivern. 
 
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual no es 
pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos de 
novembre i març. 
 
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que el Govern 
Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen competències estatals en 
matèria de règim energètic. 
 
Després de l’anul·lació del Decret Llei en matèria de pobresa energètica per part del TC, el marc 
normatiu per la defensa de les persones més vulnerables i per afrontar els problemes d’exclusió 
residencial i de pobresa energètica és la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.  Amb tot, el Govern del PP va interposar 
un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015, demostrant una vegada més la seva manca de 
sensibilitat social. 
 
Davant aquest nou atac el passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, 
els promotors de la iniciativa legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, la 
Plataforma pel dret a un habitatge digne, els sindicats UGT i CCO, representants del món local de 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis, on es va acordar  “deixar 
sense efectes pràctics la sentència del Tribunal Constitucional amb una nova llei d’emergència social 
que reculli tot allò que queda suspès, mantenint el compromís de tenir eines per donar resposta a les 
necessitats d’habitatge i fer front a la pobresa energètica”. 
 
Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació 
els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra 
normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de pobresa 
energètica. 
 
SEGON. Denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els requeriments 
comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables 
afectats per una situació de pobresa energètica. 
 
TERCER. Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes i 
socials d’elaborar ràpidament una nova normativa per recuperar eines d’actuació en aquesta matèria 
per part de les administracions. 
 
QUART.  Demanar a les entitats bancàries que no s’aixequin de les taules de negociació i alhora 
assumeixin corresponsablement el seu paper en la solució habitacional necessària al nostre país. 
 
CINQUÈ. Demanar al Tribunal Constitucional que no admeti a tràmit ni suspengui cap article de la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica. 
 
SISÈ. Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC), al Síndic de greuges, a l’Agència Catalana de consum, a l’Organització de 
Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi que donen suport a les famílies més 
vulnerables. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
18.- Moció de rebuig a l’anul·lació del tribunal co nstitucional sobre el Decret català en matèria 
de la pobresa energètica 
 
El grup municipal de la Convergència i Unió presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ DE REBUIG A L’ANUL·LACIÓ DEL TRIBUNAL CONSTIT UCIONAL SOBRE EL DECRET 
CATALÀ EN MATÈRIA DE LA POBRESA ENERGÈTICA 
 
La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com a 
conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es veuen 
incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, 
en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes.  
 
Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines 
són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge 
amb una temperatura mínimament adequada per fer a les temperatures de l’ hivern.  
 
Des de la Comissió i el Parlament Europeu s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per 
protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres 
situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el 
Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de 
Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el subministrament energètic deixant 
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sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos 
d’hivern.  
 
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual no es 
pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos de 
novembre i març. 
  
Aquest decret ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional després que el Govern Rajoy interposés un 
recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaeixen competències estatals en matèria de règim 
energètic. Des del Govern de la Generalitat ja s’ha posicionat en la plena defensa de les persones 
més vulnerables i ha assegurat que cap família quedarà desatesa gràcies a la Llei 24/2015 que dona 
cobertura a la lluita contra la pobresa energètica. 
 
Després del pronunciament del Tribunal Constitucional, el Parlament Europeu ha debatut una 
resolució en aquesta matèria, on ha acabat votant a favor de no tallar el subministrament energètic a 
les llars dur ant l’ hivern ja que consideren que “ningú hauria de morir a Europa per tenir calefacció” i 
que “si el govern regional o local és capaç de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que 
sigui parcialment, aquesta política, que es faci”.  
 
Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació 
els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra 
normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de pobresa 
energètica.  
 
SEGON. Denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els requeriments 
comunitaris, no ha formula t cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables 
afectats per una situació de pobresa energètica.  
 
TERCER. Donar suport al Govern de la Generalitat perquè continuï treballant per la protecció 
d’aquells en situacions de risc.  
 
QUART. Reconèixer la resolució aprovada al Parlament Europeu a favor de no tallar el 
subministrament energètic a les llars durant l’ hivern.  
 
CINQUÈ. Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC), al Síndic de greuges, a l’Agència Catalana de consum, a l’Organització de 
Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi que vetllen pels drets dels consumidors.  
 
Intervencions 
 
Es proposa treure aquest punt de l’ordre del dia del Ple atès que és el mateix punt que el 17. 
S’aprova treure el punt de l’ordre del dia per unanimitat. 
 
 
19.- Moció de rebuig a la gestió estatal dels fons provinents del 0’7% de l’iIRPF destinats a  
programes de cooperació i voluntariat  socials  
 
El grup municipal de la Convergència i Unió presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS PROVI NENTS DEL 0’7% DE L’IRPF 
DESTINATS A  PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT  SOCIALS  
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Atès que als darrers anys reiteradament, diverses sentències del Tribunal Constitucional i el Tribunal 
Suprem han resolt a favor de la Generalitat de Catalunya pel què fa al repartiment i la gestió dels fons 
procedents del 0,7% de l’IRPF destinats a programes d’interès social. Ara, trencant aquesta tendència 
jurisprudencial el Tribunal Suprem ha emès una nova sentència en el sentit contrari, cosa que ha 
causat alarma entre les organitzacions socials a catalanes. 
 
Atesa l’argumentació del Tribunal que es basa en què si es considera que els recursos es destinen a 
les despeses de funcionament de les entitats del Tercer Sector, la competència seria autonòmica, 
però que si considerem que els recursos es destinaran a les activitats d’aquestes entitats seria 
competència estatal, perquè substituiria una activitat que li seria pròpia. 
 
Atès que entenem que aquest argument no és res més que una maniobra de contorsionisme 
argumental i que desestimant el recurs de la Generalitat es vulnera greument la competència 
exclusiva de Catalunya sobre el què la Constitució Espanyola anomena “assistència social”. En 
aquest sentit s’havien pronunciat tant el Tribunal Suprem com el Tribunal constitucional en 13 
sentències que van ser tossudament incomplertes per l’executiu espanyol. En aquest sentit, per 
excusar aquests incompliments, es planteja com a requisit indispensable per a les entitats del Tercer 
Sector que presentin la sol·licitud amb projectes de caràcter supraterritorial. 
 
Atès que si no hi ha dubte en què assistència social, l’acció social, els serveis socials, el voluntariat, 
les associacions i les fundacions, recauen de ple en competències exclusives de Catalunya, no hi 
hauria d’haver dubte tampoc de qui les ha d’exercir i, per tant, de qui ha de tenir els recursos. L’Estat 
espanyol no hauria de limitar les competències a través del poder de despesa. 
 
Atès que tampoc hi ha cap dubte que Catalunya és qui més aporta a través de la casella de les 
finalitats socials, al 2015 va aportar el 25% dels fons que es van recaptar a tot l’Estat i només en va 
rebre el 13,9%. Per tant, les entitats catalanes poden deixar d’ingressar 20 milions d’euros recaptats a 
Catalunya. 
 
Atès que segons un índex de progrés social que ha publicat l Comissió Europea basat en la mitjana 
dels anys 2011-2013 (que mesura la cobertura de sanitat, habitatge, higiene i seguretat pública), les 
necessitats bàsiques estan pitjor cobertes a Catalunya que a qualsevol altra territori de l’Estat, 
excepte Canàries. Podem dir per tant, que Catalunya s’ha empobrit i el Govern de l’Estat Espanyol ni 
ho reconeix ni fa res per a resoldre aquest injust. 
 
Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació 
els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER. Reivindicar que la distribució dels fons recaptats per a finalitat socials recau íntegrament 
dins de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON. Reclamar la territorialització de la gestió del 0,7% per a la convocatòria del curs 2016. 
 
TERCER. Exigir al Govern de l’Estat que es cedeixi a Catalunya tots els fons que s’hagin recaptat en 
aquest territori per a fins d’interès social. 
 
QUART. Donar suport al Govern de la Generalitat per a totes les accions que s’emprenguin per 
reclamar la gestió territorialitzada dels fons recaptats per a fins socials a Catalunya. 
 
CINQUÈ. Donar suport a les accions que les entitats del Tercer Sector emprenguin per a reivindicar 
l’eliminació de requisit de la supraterritorialitat dels projectes presentats per al finançament a través 
dels fons del 0,7%, i alhora reclamar que es destinin a les entitats catalanes tots els diners recaptats a 
Catalunya. 
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SISÈ. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al President del Govern de l’Estat espanyol i a la 
Taula del Tercer Sector de Catalunya, així com a totes les entitats socials del municipi. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
20.- Moció de rebuig a la suspensió de la conseller ia d’afers exteriors 
 
El grup municipal de la Convergència i Unió presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA CONSELLERIA D’ AFERS EXTERIORS 

 
Arran del recurs interposat pel Govern espanyol el mes de febrer, el Tribunal Constitucional (TC) ha 
suspès provisionalment la Conselleria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya mentre en 
resol el dictat definitiu. 
 
El Govern espanyol ha fet de la interposició de recursos d’inconstitucionalitat contra les iniciatives 
democràtiques del Govern de Catalunya- Decret Llei contra la pobresa energètica que ha estat 
suspès, Llei catalana d’horaris comercials, Impost de pisos buits, Impost sobre els dipòsits bancaris, 
Declaració de sobirania, Llei catalana de professions de l’esport,.- un modus operandi contra les 
nostres competències i autogovern davant el qual no podem restar impassibles. 
 
La Conselleria d’Afers Exteriors té, entre molts d’altres objectius, vetllar per la bona salut de les 
transaccions internacionals. En aquest sentit, durant el 2015 Catalunya va augmentar les 
exportacions en un 6,1% respecte l’any anterior, situant-se en un rècord històric que representa el 
25,5% del total estatal de vendes a l’exterior. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
1.- Reivindicar el dret recollit a l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de Catalunya de realitzar 
política exterior i organitzar-se com millor cregui que pot servir als ciutadans. 
 
2.- Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per part del 
Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, el darrer que afecta la 
Conselleria d’Afers Exteriors. 
 
3.- Donar suport al Govern de Catalunya en totes les accions que dugui a terme per mantenir intacta 
la conselleria d’Afers Exteriors i totes les seves funcions. 
 
4.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió de la 
Conselleria d’Afers Exteriors. 
 
5.- Donar coneixement d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya i al Govern espanyol. 
 
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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21.- Moció de suport als ajuntaments investigats pe r l'audiència nacional i al dret a decidir 
 
El grup municipal de la CUP presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L'A UDIÈNCIA NACIONAL I AL 
DRET A DECIDIR 
 
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret Internacional en 
diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de les 
Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 1 proclama: «Tots els pobles 
tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i 
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de 
l'Estat doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com 
a subjecte indiscutible de dret. 
 
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys i el 
Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el reconeixement 
del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir.  A 
més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 
de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. 
 
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, el passat 9 
de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI  sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar 
suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i 
diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280 
institucions de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, una expressió 
plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat. 
 
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats, han 
iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans  i els seus regidors i regidores. A més, 
l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació de Municipis per la 
Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.  
 
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per atemorir, a 
través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres Ajuntaments s’ha vist 
emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les 
resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del Parlament de Catalunya. 
 
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la Mata, han 
optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu dels delictes de sedició 
o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part dels regidors amb arguments tant 
contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la 
Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté 
oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions 
de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de 
suport per tal que li aportin tota mena d’informació.  
 
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.-  Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Breda als requeriments enviats per ordre de l'Audiència 
Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport 
a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya. 
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Segon.-  Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser 
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret fonamental a la 
lliure expressió. 
 
Tercer.-  Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment cívic 
i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la voluntat 
popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com  l’administració més propera a la 
ciutadania.  
 
Quart.-  Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les persones 
encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes de Breda a participar-hi. 
 
Cinquè.-  Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes de Breda, al Parlament 
de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat valenciana, al 
Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i francès. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
22.- Moció - Fem un pas més cap a la independència,  sense por. 
 
El grup municipal de la CUP presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ - FEM UN PAS MÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA, SENS E POR. 
 
El passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI  sobre l’inici del 
procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. 
Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i 
diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280 
institucions de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, una expressió 
plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat. 
 
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats, han 
iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans  i els seus regidors i regidores. A més, 
l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació de Municipis per la 
Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.  
 
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per atemorir, a 
través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres Ajuntaments s’ha vist 
emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les 
resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del Parlament de Catalunya. 
 
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la Mata, han 
optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu dels delictes de sedició 
o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part dels regidors amb arguments tant 
contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la 
Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté 
oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions 
de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de 
suport per tal que li aportin tota mena d’informació.  
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Cal doncs que el poble i les institucions catalanes  deixem de supeditar-nos  a les decisions de les 
institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal Constitucional, carent ja de 
legimititat democràtica. Cal exercir la desobediència: per fer una truita, caldrà trencar els ous. 
 
En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot aquest escenari 
de persecució indigna, el grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament de Breda l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la voluntat popular 
emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció a les ordres dictades per 
tribunals espanyols democràticament deslegitimats, aquest Ple no col·laborarà amb aquestes en la 
persecució de persones escollides democràticament per exercir les seves obligacions i que, per tant, 
no respondrà als requeriments rebuts. 
 
Segon.-  Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser 
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional. 
 
Tercer.-  Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior que desatenguin les 
ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com a objectiu trobar les excuses per poder 
imputar a regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de 
representació popular. 
 
Quart.-  Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions d’informació que estan 
arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps, exigim al Conseller d’Interior, Sr. Jordi 
Jané,  que ordeni als Mossos d’Esquadra que deixin de dirigir-se als Ajuntaments i s’abstinguin 
d’obeir qualsevol altre requeriment que els arribi per part de l’Audiència Nacional en relació a la 
criminalització de l’activitat democràtica dels nostres ajuntaments. 
 
Cinquè.-  Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM i FMC), al 
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i 
francès. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 9 vots favorables d’ERC-Breda, 
Tots per Breda i de la CUP i 2 abstencions de CIU. 
 
 
23.- Moció sobre els interessos de demora dels plan s de proveïdors del govern espanyol dels 
anys 2012, 2013 i 2014  
 
El grup municipal de la CUP presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ SOBRE ELS INTERESSOS DE DEMORA DELS PLANS DE PROVEÏDORS DEL GOVERN 
ESPANYOL DELS ANYS 2012, 2013 I 2014  
 
Com a conseqüència de la situació financera de les Comunitats Autònomes i de les Administracions 
Locals, el Govern espanyol va posar en marxa l’anomenat Pla de Pagament a Proveïdors durant els 
anys 2012, 2013 i 2014, dins del marc de les mesures urgents contra la morositat de les 
administracions publiques i de suport a entitats locals amb problemes financers. Arrel d’aquest pla, el 
Ministeri d’Hisenda va abonar les factures que les empreses tenien pendents de pagar per part 
d’alguna d’aquestes administracions, per un valor total de 41.814 milions d’euros i que va beneficiar a 
unes 200.000 pimes. 
 
Aquest abonament de les factures pendents del proveïdors es va fer a compte de renunciar als 
interessos de demora als que tenien dret aquests proveïdors. Malgrat tot, la renúncia expressa als 
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interessos de demora va en contra de la directiva 2011/7/UE de mesures en contra de la morositat, 
que considera “manifestament abusiva una clàusula contractual o una pràctica que exclogui l’interès 
de demora”. Aquesta regulació va ser adoptada a la legislació espanyola a través de la llei 17/2014, 
de 30 de setembre, de mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració del deute 
comercial. 
 
Com a conseqüència d’aquesta situació, ja hi ha diferents col·lectius que s’han mobilitzat legalment 
contra aquesta imposició del pla de proveïdors de renúncia als interessos de demora i han reclamat 
judicialment els seus drets a cobrar-los. Com a resultat d’aquestes reclamacions judicials ja s’ha 
emès sentències favorables a alguns dels seus promotors, com poden ser les farmàcies de València 
o de Barcelona. 
 
Alguns jutjats on s’han presentat aquestes denúncies i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat, 
una associació de proveïdors que agrupa a un milió d’empreses espanyoles, han fet consultes 
prejudicials o denúncies al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l’aplicació de la 
directiva europea a Espanya i l’obligació a renunciar als interessos de demora per part de les 
empreses que es van beneficiar del pla de proveïdors. 
 
La contestació que ha de realitzar el TJUE sobre aquesta consulta serà vinculant i generarà 
jurisprudència. Està previst que aquest tribunal dicti sentència a mitjans de maig. Tenint en compte 
que ja hi ha hagut sentències favorables a diferents jutjats espanyols i que la directiva europea és 
molt clara respecte a que no es pot imposar contractualment la renúncia a interessos de demora, tot 
fa pensar que el TJUE fallarà en contra de l’Estat Espanyol, obrint la porta a que tots els proveïdors 
que es van beneficiar del Pla de Proveïdors de l’any 2012, 2013 i 2014 tinguin dret a reclamar els 
interessos de demora. 
 
Els interessos de demora ascendeixen al 8% anual, més el tipus d’interès del BCE. D’aquesta 
manera, segons dades d’Hisenda, pels pagaments fets mitjançant els plans de proveïdors dels anys 
2012, 2013 i 2014, s’haurien d’abonar gairebé 3.000 milions en interessos de demora, en el cas que 
les empreses proveïdores reclamessin aquests interessos. 
 
Hem de recordar que els plans de proveïdors no han estat gratuïts per les administracions públiques 
afectades. Aquests plans porten associats una sèrie d’interessos que les administracions han 
d’abonar durant la seva vigència. 
 
Actualment el Govern de l’Estat ja ha demanat retallar durant aquest any uns 4.000 milions d’euros 
(2.000 per part de l’Administració Central i 2.000 per part de les autonomies). En el cas de que 
finalment es confirmés una sentència desfavorable a l’Estat Espanyol per part del TJUE, s’hauria de 
sumar a aquestes previsions de retallades, el fer front a gairebé 3.000 milions d’euros addicionals per 
pagar els interessos de demora dels diferents plans de proveïdors. Davant d’una situació com 
aquesta, tot fa pensar que l’Estat espanyol pot acabar repercutint aquest deute a les comunitats 
autònomes i les locals amb imposició de noves retallades. Això acabaria provocant una situació tan 
inacceptable com que les administracions autonòmiques i locals acabarien assumint de manera doble 
els interessos dels deutes amb els proveïdors: els interessos de demora i els interessos del pla de 
proveïdors imposats per l’Estat Espanyol. 
 
Per tot el que s’ha exposat el grups de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els 
següents 

ACORDS 
 

1- Expressar al govern de l’Estat que l’administració de la Generalitat de Catalunya i les 
administracions locals ja estem pagant els interessos corresponents als plans de proveïdors dels anys 
2012, 2013 i 2014 i, a més, a un tipus d’interès molt superior al cost que han tingut aquests diners per 
l’Estat Espanyol. 
 
2- Reclamar que, en el cas que es produeixi una sentència desfavorable per part del TJUE o es 
segueixen dictant sentències pels jutjats espanyols que obliguin a pagar interessos de demora als 
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proveïdors afectats, aquests siguin assumits per l’Estat Espanyol, sense que es traslladi aquest nou 
deute a les administracions autonòmiques o locals per mitjà de noves peticions de retallades, que 
serien injustes. 
 
3- Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC), al Síndic de greuges, al partits polítics del Parlament de Catalunya, al Congrés 
Espanyol, als partits polítics del Congrés Espanyol i al Ministeri d’Hisenda. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
24.- Moció de rebuig a l’ofensiva legislativa, judi cial i econòmica de l’Estat  
 
El grup municipal de la Convergència i Unió presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ DE REBUIG A L’OFENSIVA LEGISLATIVA, JUDICIAL I ECONÒMICA DE L’ESTAT  
 
Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar la reconciliació entre el Govern espanyol i el català, va 
ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència 31/2010 del 28 de juny del 
Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències, fet que propiciava un nou deteriorament 
de les relacions Catalunya-Espanya avançant cap a nous moviments populars de protesta en forma 
de manifestacions. La primera, el 10 de juliol del 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres 
decidim”, i més endavant la de l’11 de setembre d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el 
lema “Catalunya, nou Estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que, l’independentisme català va adquirir 
major rellevància en l’escenari polític català, fet que podem comprovar amb les dades del Centre 
d’Estudis d’Opinió en què el suport a la independència es situava en un 21’5% al maig, mentre que al 
juliol era del 24’3%. 
 
Davant l’agitació social, el President Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es va reunir amb el 
President del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant un nou finançament que solucionés bona 
part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic que patien. Davant la negativa, el President 
Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de novembre de 2012 per tal de donar veu a als catalans 
entenent que no es podia obviar “la impressionant manifestació de l’11 de setembre”. 
 
De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor el dret a decidir que legitimava al Parlament per 
aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. Un any més tard el Ple 
del Parlament va acordar demanar al Congrés dels Diputats la delegació de competències per a la 
celebració d’un referèndum, una petició que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola, el 
Parlament aprovava al setembre del 2014 la llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana que permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No 
obstant, la justícia espanyola va tornar actuar suspenent la llei de consultes i el decret de 
convocatòria que es va acabar transformant en un procés participatiu que preguntava si Catalunya 
havia d’esdevenir un nou Estat i si aquest havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants 
1.897.274 van optar per la via independentista. Un resultat que va forçar a les formacions polítiques a 
favor de la independència a configurar un mandat clar sorgit de les eleccions del 27 de setembre amb 
72 diputats disposats a traçar un full de ruta que amb 18 mesos ens aboqués a la independència. 
 
El govern català sorgit del 27S també ha actuat fent front a les dificultats socials del dia a dia. En són 
exemple el decret-llei contra la pobresa energètica on es garantia el subministrament elèctric als 
consumidors en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març. El Tribunal 
Constitucional però ha anul·lat aquest decret al·legant que la norma catalana envaeix les 
competències de l’Estat. Davant la situació de bloqueig el govern català no ha quedat de braços 
plegats, constituint una cimera amb ajuntaments,  grups parlamentaris i entitats per tal de poder 
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esquivar les respostes de Madrid, entenent que es un dret dels ciutadans a tenir cobertes unes 
necessitats i un deure de les institucions a ajudar a fer front a aquestes mancances que es pateixen. 
Per això, el Govern Català impulsarà una nova llei d’emergència social que recollirà tot allò que hagi 
quedat suspès. 
 
El decret-llei d’impost als pisos buits és una altre dels recursos que ha presentat recentment el govern 
en funcions de Mariano Rajoy, un decret que afecta als pisos desocupats més de dos anys amb 
l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la disposició a lloguer social. 
 
Si bé el Govern català es posicionava juntament amb els ajuntaments catalans en la voluntat d’acollir 
refugiats, el Govern espanyol s’hi oposava una vegada més en contraposició a la rebuda que va tenir 
a ulls de les institucions europees en què fins i tot es va pronunciar perquè Madrid hi donés suport. 
 
La llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones i la llei contra els desnonaments són les últimes 
dues lleis que el Govern espanyol ha portat al Tribunal constitucional, la primera atacant als drets 
democràtics de dones i homes i la segona afectant als drets fonamentals de la persona. 
 
Atès la persecució constant i reiterada de l’Estat amb totes aquelles iniciatives que provenen de les 
institucions catalanes i l’ incompliment de pagaments promovent una ofensiva legislativa, judicial i 
econòmica sobre la ciutadania catalana 
 
Atès que el Govern espanyol ha passat d’impugnar una llei per any el 2010 i el 2011 a impugnar-ne 
fins a 30 en aquests darrers dos anys, com ara Llei del Síndic de Greuges o la llei de prohibició del 
fracking, entre d’altres. 
 
Atès que Catalunya pateix un ofec econòmic constant rebent menys diners del que Catalunya aporta 
a l’Estat i on el dèficit fiscal  puja a 16.409M€ de dèficit cada any, així com també pels incompliments 
financers i econòmics flagrants, com per exemple l’incompliment de la Disposició Addicional Tercera 
de l’EAC, del finançament derivat de la Llei dependència, del pagament de les despeses de 
farmàcies, entre altres. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER. Manifestar que el govern català està legitimat per portar a terme tot el desplegament 
necessari per esdevenir un Nou Estat Independent, entenent que el sentit de la transició nacional és 
l’assoliment del progrés social 
 
SEGON.  Denunciar els esforços del Govern espanyol en presentar recursos i anul·lar lleis en 
comptes de resoldre les emergències socials. 
 
TERCER. Constatar que el dret a decidir entès com el dret individual de la ciutadania de Catalunya a 
pronunciar-se col·lectivament sobre una possible secessió del territori català respecte de l’Estat 
espanyol, aquest dret està reconegut en l’article 20 de la Constitució Espanyola. En cas que aquest 
dret s’exercís a través d’una consulta popular, es tractaria de l’exercici d’un dret fonamental reconegut 
en l’article 23 CE en matèria de participació als afers públics. 
 
QUART. Expressar el suport al Govern de Catalunya i a les seves institucions a continuar fent 
polítiques que donin resposta als problemes de la societat i millorin les condicions de vida de les 
persones. 
 
CINQUÈ. Instar al Govern espanyol que deixi de presentar recursos al Tribunal Constitucional i que 
aquest actuï com un tribunal jurídic i no polític. 
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SISÈ. Denunciar l’ofec econòmic per part del Govern espanyol així com instar-lo a que se’ns facin 
efectius els impagaments incomplerts. És per això que també demanem al Govern de la Generalitat 
que acceleri el procés de creació de la Hisenda Pròpia per tal que els catalans i catalanes puguem 
gestionar les nostres finances. 
 
SETÈ. Donar coneixement dels acords al Govern espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC). 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
25.- Moció per l’adopció a l’ajuntament del salari mínim de mil euros  
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ A L’AJUNTAMENT DEL SALARI MÍNIM  DE MIL EUROS  
 
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari 
digne per a totes les persones que treballen al nostre país.  
 
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 655€, és 
insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder viure a 
les ciutats catalanes.  
 
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen augmentar-lo 
en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als treballadors i treballadores, i les 
seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta Social Europea que recomana un salari mínim 
equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 
euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari 
mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea. 
 
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de 
risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres estimacions oficials). El 
treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat. 
 
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 
400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem un món laboral més just, per 
aconseguir una societat més justa. 
 
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL EUROS 
mensuals a 14 pagues. 
 
Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la 
pobresa i la desigualtat. 
 
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la productivitat dels 
treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la capacitat de consum i l’activitat 
econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.  
 
Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de rendes del treball i 
de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per a incentivar l’ocupació i el seu 
manteniment via bonificacions a la contractació per a microempreses i pimes. 
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Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país sobre la base 
de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de 
les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que 
ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, 
econòmics i polítics. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Breda recull la iniciativa de 
la plataforma Anem a Mil i proposa d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de l’Ajuntament no 
siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat. 
 
Segon.  L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests objectius, i 
treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a licitacions públiques per 
tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir 
al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que 
incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 
1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials. 
 
Tercer.  Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero comenta que aplaudeix a l’equip de govern per la seva iniciativa tot i que hi troba un 
punt de cinisme després d’haver aprovat externalitzacions. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
26.- Moció per demanar al govern de l’estat la modi ficació de la regla de la despesa als efectes 
d’aplicació de la llei 2/2012, d’estabilitat pressu postària i sostenibilitat financera 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ PER DEMANAR AL GOVERN DE L’ESTAT LA MODIFICAC IÓ DE LA REGLA DE LA 
DESPESA ALS EFECTES D’APLICACIÓ DE LA LLEI 2/2012, D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA 
 
El sector públic local, amb els municipis al capdavant, ha demostrat que és l’únic marc de govern 
capaç de respectar els principis i regles establertes a la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Un dels pressupòsits falsos per argumentar la reforma 
fallida de l’LRSAL va ser la correcció del greu desequilibri i dèficit dels comptes locals. El Banc 
d’Espanya, amb les seves dades a l’entrada en vigor d’aquesta reforma local centralista i 
antimunicipalista, va desautoritzar el Govern de l’Estat en revelar que els comptes públics locals 
estaven en situació d’equilibri i que el dèficit era una qüestió autonòmica i, sobretot, estatal. 
 
Ara, les dades oficials mostren que la situació econòmic-financera de les entitats locals és prou 
solvent com per generar estalvi. Mentrestant, el dèficit públic continua sense correcció en els sectors 
públics autonòmic i estatal. D’aquí l’urgent necessitat de redreçar i modificar el marc regulador de la 
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despesa local que provoca que, tot i els estalvis que la gestió dels alcaldes i alcaldesses està 
generant, no puguin destinar aquests estalvis a generar inversió, a generar ocupació. 
 
L’FMC considera que el Govern d’Espanya ha de facilitar als governs locals la possibilitat de gestionar 
les seves finances de la forma més adequada a les necessitats dels ciutadans, sense que això 
signifiqui incomplir els objectius d’estabilitat i sostenibilitat financera, com ha quedat demostrat amb 
escreix. 
 
Per això, entenem que el compliment d’aquest principi d’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa es comprovi, per a cada entitat local, incorporant un ajust en el càlcul d’aquestes magnituds, 
en el sentit d’eliminar de l’esmentat càlcul les obligacions reconegudes derivades de les modificacions 
de crèdit finançades amb romanent líquid de tresoreria, de manera que qualsevol utilització del 
romanent de tresoreria acumulat en exercicis anteriors no suposi, cas d’executar-se normalment la 
resta del pressupost, l’efecte inevitable d’incompliment del principi d’estabilitat pressupostària i de la 
regla de la despesa. 
 
L’estalvi obtingut per les entitats locals en exercicis anteriors ha de poder destinar-se a la prestació 
dels serveis als ciutadans, a exercir les competències clau per assegurar el seu benestar i a activar 
l’economia per generar inversió i ocupació; insistim, sense que això comporti l’incompliment dels 
principis i les regles de la Llei 2/2012, i més encara quan ha estat comprovat que les entitats locals ja 
han reduït de forma dràstica el seu nivell d’endeutament que, a finals de l’any 2015, se situava per 
sota del 3,3 per cent del PIB, tocant a mans l’objectiu del 3 per cent fixat per la mateixa Llei Orgànica 
per a l’any 2020 i que, més que probablement, s’assolirà en aquest exercici 2016. Hem de recordar al 
Govern que les entitats locals han tancat l’any 2015 amb un superàvit del 0,44 per cent quan l’objectiu 
inicial s’havia fixat en el 0,0 per cent. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC-Breda sotmet a debat i votació del Ple els següents 
acords: 
 
PRIMER.- Reclamar del Govern de l’Estat l’aprovació de les modificacions d’abast reglamentari o de 
regulació suficient per tal de minvar els efectes de les actuals limitacions en la regla de la despesa 
imposades pel MHAP sota el pretext del compliment de la Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, atesa la situació econòmica i financera que el sector públic local presenta al 
tancament de l’exercici 2015, incorporant un ajust en el càlcul d’aquestes magnituds, en el sentit 
d’eliminar de l’esmentat càlcul les obligacions reconegudes derivades de les modificacions de crèdit 
finançades amb romanent líquid de tresoreria, de manera que qualsevol utilització del romanent de 
tresoreria acumulat en exercicis anteriors no suposi, cas d’executar-se normalment la resta del 
pressupost, l’efecte inevitable d’incompliment del principi d’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa. 
 
SEGON.- Expressar davant la representació institucional del Govern de la Generalitat, el Parlament 
de Catalunya, el Consell de Governs Locals de Catalunya i la FEMP que l’Ajuntament de Breda 
considera que el Govern d’Espanya ha de facilitar als governs locals la possibilitat de gestionar les 
seves finances de la forma més adequada a les necessitats dels ciutadans, sense que això signifiqui 
incomplir els objectius d’estabilitat i sostenibilitat financera, com ha quedat demostrat amb escreix 
quan han reduït de forma dràstica el seu nivell d’endeutament fins situar-lo a finals de l’any 2015 per 
sota del 3,3 per cent del PIB, molt a prop de l’objectiu del 3 per cent fixat per la mateixa Llei Orgànica 
per a l’any 2020 i que, amb tota probabilitat, s’assolirà en aquest exercici 2016. Recordem en aquest 
sentit al Govern de l’Estat que les entitats locals han tancat l’any 2015 amb un superàvit del 0,44 per 
cent, quan l’objectiu inicial s’havia fixat en el 0,0 per cent. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 



  

Ajuntament de  
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  37 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

 
27 .- Precs i preguntes 
 
La Sra. Cortada manifesta que els hi agradaria que el regidor d’Ensenyament digui quina és la 
previsió d’aules de P3 al 2017. 
 
El Sr. Pujol respon que en principi no en sap res. Demà hi ha reunió i es farà la consulta, si hi ha 
qualsevol novetat es farà saber. 
 
La Sra. Cortada pregunta quantes matriculacions hi ha per l’Escola Bressol? 
 
El Sr. Pujol respon que hi ha 60 nens, més que l’any anterior. 
 
La Sra. Cortada pregunta si es plantegen ajuts per l’Escola Bressol 
 
El Sr. Pujol respon que els ajuts venen de la Diputació de Girona i de la Generalitat, la sostenibilitat 
de l’Escola Bressol es manté per l’Ajuntament. No obstant els ajuts que es reconeixen per la 
Generalitat arriben després de 2 anys. 
 
La Sra. Cortada s’interessa per com va el tema de les subvencions a les entitats. 
 
La Sra. Andrés respon que el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de maig. 
 
La Sra. Cortada pregunta si hi ha molta participació 
 
La Sra. Andrés respon que de moment s’han presentat 10-12 entitats però que encara queda termini. 
Quan en tinguem el desglòs us ho farem arribar. 
 
 
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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