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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:  12/2015 
Caràcter:  Extraordinari 
Dia:   17 de desembre de 2015 
Hora inici:  20:30 hores 
Hora d’acabament:  22:45 hores 
Lloc:  Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
HI ASSISTEIXEN 
 
Sr. Dídac Manresa i Molins (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Andreu Pujol i Mas (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Eva Andrés i Masó (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Josep Amargant i Argemí (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Núria Marès i de las Heras (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Samuel Torres i Torrent (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Judit Cortada Esteve (CiU) 
Sra. Teresa Martorell Julià (CiU) 
Sr. Jaume Anglada Sarsanach (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva) 
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva) 
Sr. Oscar Montero Martorell (CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – Poble Actiu) 
 
Secretària 
Sra. Maite Pérez Vicente, secretària  
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària del 23 de novembre de 2015. 
2. Donar compte del decret 499/2015 i del informa d’intervenció de l’expedient 7/2015 de generació 
de crèdit.  
3. Aprovar inicialment el Reglament general de subvencions. Exp.- 2015_09. 
4. Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions 2016_2019 pel municipi de Breda. 
5. Aprovar inicialment les Bases reguladores i les convocatòries per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per entitats, associacions i col·lectius per l’any 2016. 
6. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres cívics i 
culturals municipals. 
7. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda a 
l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 14 “Verge de Montserrat”. 
8. Aprovació inicial del Pressupost 2016, junt amb les Bases d’Execució, la Plantilla de Personal i el 
Pla d’Inversions. 
9. Assumptes urgents. 
10. Precs i preguntes 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinà ria del 23 de novembre de 2015. 
 
Prèviament s’han repartit els esborranys de les actes juntament amb la convocatòria d’acord amb el 
que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC. 
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Intervencions 
 
El Sr. Montero comenta que els hi agradaria, si fos possible, que es transcrivissin més les 
intervencions dels regidors.  
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
2. Donar compte del decret 499/2015 i del informa d ’intervenció de l’expedient 7/2015  
de generació de crèdit.  
Es dona compte al Ple de la corporació del decret núm. 499/2015 de 27 de novembre pel qual 
s’aprova l’expedient 7/2015 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.   
 
Donem compte de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria 
corresponent a aquest expedient.  
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero pregunta si una part d’aquesta subvenció anava destinada a la llar d’infants? 
 
El Sr. Alcalde fa menció de totes les reparacions que es van portar a terme a la llar d’infants degut als 
aiguats del mes d’agost. 
 
El Sr. Pujol, regidor d’educació afegeix que aquestes reparacions van quedar cobertes per 
l’assegurança  
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
3. Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvenc ions 2016_2019 pel municipi de Breda. 
 
Antecedents 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el procés de 
perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la 
transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’hi articulen, afecta de forma directa 
en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional. 
 
En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les distorsions i 
interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les 
actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament. 
 
Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de 
Subvencions, de caràcter plurianual i amb caràcter previ al naixement de les subvencions, amb les 
revisions anuals necessàries. 
 
Per això, s’ha elaborat el Pla Estratègic de Subvencions 2016_2019 pel municipi de Breda, amb 
l’articulat que figura en l’Annex. 
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Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els 
hisendes 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 el Pla Estratègic de Subvencions 2016_2019 pel municipi de Breda. 
 
Segon .- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present acord, per un termini 
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Tercer .- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Frias comenta que el tema de regular el procediment per atorgar subvencions és un tema que 
portaven en el programa i que per tant votaran a favor. No obstant voldrien posar-ho en quarantena 
per d’aquí un any valorar com ha anat aquest nou sistema. Tornar-ne a parlar i que l’equip de govern 
en faci una valoració per si s’ha de modificar. 
 
Pregunta si les cessions que fa l’Ajuntament en matèria de bars per cap d’any, Festa Major, 
Castanyasso... i que porten a terme les entitats i que suposen una ajuda econòmica, si estan 
contemplades o no i si es creu que s’haurien de contemplar. 
 
La Sra. Andrés respon que en el cas de la Festa Major es proposa la barra a totes les entitats i elles 
s’ho parlen i decideixen quines seran les que portaran la barra. Per cap d’any si que és una mica 
diferent, però entenem que aquests supòsits queden fora del que entenem com a subvencions atès 
que considerem que a la llarga, el tem de portar les barres de cap d’any, festa major... serà una cosa 
rotativa. 
 
El Sr. Frias afegeix que aquest comentari envers a les barres de cap d’any s’ha fet per tenir en 
compte aquesta situació per si més endavant es considera convenient incorporar-ho com a subvenció 
i donar la possibilitat a altres entitats a portar-ho. 
 
La Sra. Andrés comenta que el reglament s’ha fet tenint en compte la situació de totes les entitats, 
creant una relació de punts que s’atorguen en base a criteris objectius establerts a les bases i 
després aquests punts es converteixen en diners. Les bases es podran canviar en altres 
convocatòries si es considera convenient i el reglament és un reglament genèric que fixa els criteris i 
línies generals. 
 
El Sr. Frias afegeix que s’insta al govern per tal que d’aquí un any se’n faci una valoració i es 
determini si és necessària una revisió del sistema plantejat. 
 
El Sr. Manresa comenta que el primer any sempre és el més complicat quan es comença a entrar a 
regular aquests temes, no obstant creiem que és convenient i just que les subvencions siguin 
competitives. A més a més tot això ve donat per llei i és obligatòria l’elaboració del Pla Estratègic de 
subvencions, reglament General i bases. Per part de l’equip de govern no hi ha cap problema per 
d’aquí un any valorar com ha anat aquest primer any de canvi en matèria de subvencions. 
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La Sra. Andrés comenta que l’article 15 del Pla Estratègic de subvencions preveu que anualment es 
faci un petit resum objectiu per tal d’avaluar els resultats de l’acció. Per tant en principi aquesta 
valoració anual ja ve prevista en el propi Pla.  
 
El Sr. Montero comenta que la reunió que es farà a mitjans de gener s’hauria d’haver fet abans per 
explicar a les entitats quin barems es faran servir per atorgar les subvencions.  
 
La Sra. Andrés respon que s’havia de fer primer una proposta des de l’Ajuntament i després valorar-
ne el funcionament, perquè negociar prèviament amb les entitats la manera de valorar els punts, 
comportaria problemes atès que seria molt difícil posar-se d’acord. 
 
El Sr. Montero insisteix que hauria estat més adequat presentar aquesta mateixa proposta a les 
entitats abans de passar-ho a aprovació per Ple per saber què els hi sembla i que tinguin en compte 
els barems. 
 
La Sra. Andrés respon que l’any que ve hi ha previsió d’aprovar el Pla de participació ciutadana i 
canviaran moltes dinàmiques, però ara per ara no s’ha pogut fer més. L’equip de govern està obert a 
si les entitats no veuen gens bé el plantejament del tema, sempre hi ha la possibilitat de passar per 
Ple la modificació d’aquests instruments. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 9 vots favorables d’ERC-Breda, de 
Tots per Breda i de la CUP i 2 abstencions de CIU. 
 
 
4. Aprovar inicialment el Reglament general de subv encions. Exp.- 2015_09. 
 
Antecedents 
Per tal d’establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de 
les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Breda a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions (LGS d’ara en endavant), i el seu Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS d’ara en endavant) s’ha 
redactat el Reglament General de Subvencions. 

 
S’entén per subvenció, als efectes d’aquest Reglament, qualsevol disposició dinerària efectuada per 
l’Ajuntament a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:  

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.  
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un 
projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per 
efectuar, o la concurrència d’una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir les 
obligacions materials i formals que es derivin.  
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una 
activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.  

 
Aquest Reglament serà d’aplicació a les subvencions concedides per l’Ajuntament de Breda. 
 
Legislació aplicable 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Text Refós aprovat pel RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i 
disposicions concordants 
Pla Estratègic de Subvencions 2016_2019 pel municipi de Breda 

 



  

Ajuntament de 
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 �  5 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament General de Subvencions. 
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Tercer .- 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 majoria absoluta amb 9 vots favorables d’ERC-Breda, de 
Tots per Breda i de la CUP i 2 abstencions de CIU. 
 
 
5. Aprovar inicialment les Bases reguladores i les convocatòries per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva pe r entitats, associacions i col·lectius per 
l’any 2016. 
 
Antecedents 
Pel que s’estableix en el Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019 i al Reglament General de 
Subvencions, atès que es pretén concedir mitjançant concurrència competitiva les subvencions a 
entitats i associacions  i col·lectius municipals per l’any 2016 
 
S’han redactat unes Bases reguladores amb l’objecte de fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament 
de Breda destinades a finançar entitats, associacions i col·lectius que realitzin activitats amb l’objectiu 
de fomentar, promoure i difondre valors d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits 
saludables, coneixement del municipi i associacionisme. 
 
Legislació aplicable 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els 
hisendes locals. 
Bases d’execució del pressupost municipal. 
Pla estratègic de subvencions Breda 2016 – 2019. 
Reglament general de subvencions. 
 
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 les Bases reguladores i les convocatòries per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats, associacions i col·lectius per l’any 
2016. 
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
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suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Tercer .- 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 majoria absoluta amb 9 vots favorables d’ERC-Breda, de 
Tots per Breda i de la CUP i 2 abstencions de CIU. 
 
 
6. Aprovació inicial de la modificació del Reglamen t d’ús de les instal·lacions dels centres 
cívics i culturals municipals. 
 
Antecedents 
El 10 d’abril de 2015 es va aprovar definitivament el Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres 
cívic i culturals municipals. 
 
Per poder-ne fer una aplicació més adient a les necessitats reals de funcionament dels centres als 
que efecte es proposa la modificació dels articles següents: 
 
“PREÀMBUL 
Aquestes normes tenen com a finalitat regular el funcionament i l’ús dels centres cívics i dels locals 
socials de l’Ajuntament de Breda, que són els anomenats de la següent manera: Centre Cívic i Social, 
els forns Centre Cultural i d’Informació Turística, Espai Jove, Can Casalots, Cal Batlle, Centre de 
Serveis. 
 ... 
 
CAPÍTOL 1 
Naturalesa, objecte i normes generals 
 
Article 3.  
Al tractar-se d’espais i béns de titularitat municipal, susceptibles d’ésser utilitzats per una pluralitat 
d’entitats i associacions del municipi, correspon a l’exclusiva competència de l’Ajuntament decidir 
quines de les entitats que estiguin interessades podran ser beneficiàries de les cessions, atenent a 
criteris objectius i de disponibilitat d’espais.  
 
Per a l’organització d’horaris i espais caldrà l’aprovació per part de la Junta de Govern Local d’un Pla 
d’Ús, amb la finalitat de proporcionar a les entitats una seu social o un espai on puguin desenvolupar 
les seves activitats. Per utilitzar-los cal seguir el procediment que estableix aquest Reglament. 
 
CAPITOL SEGON  
Dels usuaris i usuàries dels centres 
 
Article 7.  
Hi ha tres tipus d’usuaris i usuàries de les instal·lacions:  

a) Associacions, col·lectius o entitats, sense finalitat de lucre i de diferents àmbits, que en el 
compliment dels seus objectius es dirigeixen preferentment als seus associats i a la 
ciutadania en general.  
Que després de prèvia sol·licitud i la pertinent resolució, tenen seu en la instal·lació que se’ls 
designi. 

... 
 
Article 8.  
Requisits generals d’ús 
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1. Les entitats sol·licitants han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
de Breda, complir les disposicions que li siguin aplicables, i que les seves activitats s’ajustin a 
les seves funcions estatuàries. 
 
Aquestes associacions hauran de pactar cada programació amb el responsable de l’Àrea que 
els correspongui de l’Ajuntament. 

... 
 
Article 9.  
9.1 Gestió de l’ús 
La Regidoria d’Entitats i Participació Ciutadana, segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat de 
les instal·lacions acordarà amb les entitats sol·licitants d’usos habituals un pla d’ús. 
 
Aquest calendari inclourà la distribució horària de les sales durant l’any i es modificarà segons 
autoritzacions d’activitats puntuals de manera que sempre estigui actualitzat. 
 
9.2 Terminis d’ús i sol·licitud  
Les sol·licituds per la reserva d’horaris del següent curs es realitzaran abans del 10 de juliol (MODEL: 
Sol·licitud de sales dels centres cívics i socials del municipi) i s’adreçaran a la Regidoria d’Entitats i 
Participació Ciutadana. 
 
Un cop finalitzat aquest termini, des de la Regidoria d’Entitats i Participació Ciutadana es realitzarà 
una proposta d’usos, que inclourà la distribució de sales per entitats i dia i, també, els horaris de 
tancament dels diferents espais, i el presentarà a les entitats interessades.  
 
Aprovat aquest pla d’ús, es notificarà a cadascuna de les entitats implicades. La recepció de la 
notificació implica l’acceptació del Reglament general i específic vigent a cada instal·lació.  
 
Les entitats que no facin les sol·licituds dins el termini previst, hauran d’acomodar-se posteriorment, 
als horaris lliures. 
 
Per a activitats puntuals es notificarà via correu electrònic l’autorització d’ús especificant la sala i 
l’horari. 
 
És del tot indispensable que en la sol·licitud de sales s’especifiqui l’espai, l’horari, una persona de 
contacte, un telèfon i un correu electrònic. 
 
Totes les sol·licituds tenen, com a màxim, una validesa anual. 
 
Article 10.  
Procediment 

 
b) Autoritzacions  

L’Ajuntament podrà negar l’autorització d’ús de sales dels centres quan l’activitat pugui causar 
molèsties evidents a la resta d’usuaris o als veïns de l’equipament, fins i tot en aquells casos 
en què l’autorització ja s’hagi concedit, però que després es demostri que l’activitat comporta 
riscos o molèsties no notificades prèviament. 

... 
 
 
Article 11. 
Criteris preferents en l’admissió de sol·licituds 
Es prioritzarà, en la concessió d’espais, l’ordre següent: 
 

1. Entitat d’alta al RMEAC, sense ànim de lucre 
2. Entitat d’alta al RMEAC, amb ànim de lucre 
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3. Entitat del municipi inclosa en una entitat d’alta al registre d’entitats i associacions de la 
Generalitat de Catalunya 

4. Entitat no d’alta al RMEAC, sense ànim de lucre 
5. Entitat no d’alta al RMEAC, amb ànim de lucre 
6. Particular responsable d’una activitat cultural, educativa o esportiva gratuïta 
7. Particular responsable d’una activitat d’un altre àmbit gratuïta 
8. Particular responsable d’una activitat cultural, educativa o esportiva no gratuïta 
9. Particular responsable d’una activitat d’un altre àmbit no gratuïta 

 
CAPITOL TERCER 
Del funcionament intern dels centres 
 
Article 12.  
Drets i deures  
Qualsevol entitat o ciutadà/na que faci ús de les instal·lacions dels centres cívic:  

1. Haurà de respectar i mantenir en perfecte estat d’ordre i neteja totes les instal·lacions o 
dependències i seguir les indicacions dels responsables municipals. En el cas que es 
produeixi algun desperfecte en les instal·lacions o es deteriori algun recurs per mal ús o 
negligència, les despeses de reparació o de reposició seran a càrrec de l’entitat o ciutadà/ana 
usuari/ària. 
 

11. No es podran portar a terme actes de culte religiós  en els centres, sense l’autorització de 
l’Ajuntament. 

 
15. Les entitats usuàries dels centres estan obligades a tenir actualitzades les seves dades del 

Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Breda. 
 

16. En totes les activitats o actes que comptin amb la col·laboració municipal, l’organitzador ho 
farà constar en la publicitat que en faci amb la fórmula següent: ”Amb el suport de 
l’Ajuntament de Breda” i l’escut oficial de l’Ajuntament de Breda. 

 
Article 16.  
Una autorització, habitual o puntual, per l’ús d’algun espai en un dels centres, pot ser revisada o 
quedar sense efecte en els casos següents:  
 

1. Modificació substancial dels objectius dels estatuts o extinció de l’entitat.  
2. Utilització inadequada o amb fins il·lícits dels centres per part de qui en té l’ús.  
3. Canvi substancial de les circumstàncies o dels motius que propiciaren la cessió o autorització.  
4. La no utilització habitual o continuada de les dependències cedides.  
5. Incompliment de les normes d’aquest Reglament o utilització incorrecta i continuada de les 

instal·lacions i dels mitjans materials dels centres.  
6. Necessitat de realitzar obres de millora o reforma que obliguin a desocupar les dependències 

o a reorganitzar els espais.  
7. Canvi d’ús o de serveis que es prestin en el centre.  

 
DISPOSICIONS FINALS  
 
Quarta. 
La modificació d’aquest reglament entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i el text íntegre 
hagi estat publicat al BOPG i transcorregut el termini previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1982,de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
Annex 
 
Sol·licitud d’ús d’instal·lacions de centres cívics  i culturals municipals 
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DADES DEL SOL·LICITANT  
 
Nom  Cognoms DNI 
   
Entitat  Càrrec que ocupa 
  
Telèfon de contacte  Correu electrònic de contacte (Obligat) 
  
Adreça CP i municipi 
  
Tipus d’usuari 
� Entitat d’alta al RMEAC, sense ànim de lucre 
� Entitat d’alta al RMEAC, amb ànim de lucre 
� Entitat del municipi inclosa en una entitat d’alta al registre d’entitats i associacions de la 
Generalitat de Catalunya 
� Entitat no d’alta al RMEAC, sense ànim de lucre 
� Entitat no d’alta al RMEAC, amb ànim de lucre 
� Particular responsable d’una activitat cultural, educativa o esportiva gratuïta 
� Particular responsable d’una activitat d’un altre àmbit gratuïta 
� Particular responsable d’una activitat cultural, educativa o esportiva no gratuïta 
� Particular responsable d’una activitat d’un altre àmbit no gratuïta 
 
DETALL DE LA SOL·LICITUD  
 
Instal·lació (Marqueu la instal·lació que vulgueu utilitzar) 
� Centre Cívic i Social � els forns Centre Cultural i d’Informació Turística � Centre de serveis  
Activitat  (Descripció de l’activitat) 
 
Tipus d’ús (Marqueu el tipus d’ús, si és habitual o puntual) 
� Habitual (especificar les dates d’inici i fi de 
l’activitat) 
 

� Puntual (especificar la data) 
 

Dia de la setmana (Marqueu el dia o dies de la setmana que fareu l’activitat) 
� Dilluns � Dimarts � Dimecres � Dijous � Divendres � Dissabte � Diumenge 
Horari (A partir de les 08:00h. i fins a les 24:00h.) 
 
 
ASSEGURANÇA  
 
� Tenim contractada una assegurança RC (cobreixi els riscs de danys a tercers i de desperfectes a 
la instal·lació i annexes) i s’adjunta còpia de la pòlissa.  
Data:  
SIGNATURA:” 
 
Legislació aplicable 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú. 
Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres cívics i culturals municipals. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
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Primer .- Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador d’ús de les instal·lacions dels 
centres cívics i culturals municipals. 
 
Segon .- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Tercer .- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
 
La Sra. Martorell pregunta si les entitats amb ànim de lucre hauran de pagar taxa o també ho té 
gratuït? 
 
La Sra. Andrés respon que en principi enlloc s’estableix que s’hagi de pagar taxa, no obstant en el 
propi reglament s’estableix un ordre de prioritats a l’hora de demanar sales i les entitats i persones 
per realitzar activitats amb ànim de lucre son l’última opció per demanar sala. No vol dir que es 
cedeixi la sala per guanyar diners. Ara mateix no hi ha cap entitat ni cap persona amb ànim de lucre 
que demani sala al Centre Cívic. En principi no es preveu cedir sales a entitats o persones que 
pretenguin obtenir un rendiment econòmic. S’estudiarà cas per cas. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
7. Aprovació inicial de la modificació puntual de l es Normes Subsidiàries de Planejament de 
Breda a l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 14 “Ve rge de Montserrat”. 
 
Antecedents 
Les NNSS de Breda aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 26 de setembre de 
1990 determinen la Unitat d’Actuació núm. 14 “Verge de Montserrat”. 
 
En data 10 de març de 1999 la Comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar el Pla parcial d’ordenació 
número 7, “Residencial i industrial del Repiaix” i en va supeditar l’executivitat a la presentació d’un 
text refós. 
 
En data 27 d’octubre de 1999, la Comissió d’Urbanisme de Girona va detectar en el Text refós una 
errada material que afectava el límit d’aquest sector amb el de la unitat d’actuació UA14 “Verge de 
Montserrat”, que va corregir d’ofici la Comissió. L’errada material consisteix en incorporar en el sector 
de sòl urbanitzable, uns terrenys que el planejament general classificava de sòl urbà i incloïa dins de 
la UA 14 “Verge de Montserrat”. La correcció d’errada corregia els plànols d’ordenació del Pla parcial. 
La correcció no afectava la memòria del document ni cap altre document tècnic. 
 
El 19 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Breda va aprovar definitivament l’estudi de detall de la 
UA14 “Verge de Montserrat”, el qual adequava els límits d’aquesta Unitat d’Actuació als límits 
aprovats del PP7 “Residencial i industrial del Repiaix”. 
 
En data 25 de març de 2014, la Comissió d’Urbanisme de Girona es dóna per assabentada de 
l’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la UA14 “Verge de Montserrat”, però posa com a condició 
que es mantingui la densitat prevista a la fitxa del sector de l’article 155 de les NNSS. 
 



  

Ajuntament de 
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 �  11 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

L’any 2015 l’Ajuntament de Breda presenta un proposta de correcció d’errada material per tal 
d’ajustar els límits de la UA14 “Verge de Montserrat” als límits resultants de l’aprovació del Pla parcial 
del PP7 “Residencial i industrial Repiaix”, ajustant els paràmetres del sector. 
 
En data 15 de juliol de 2015 la Comissió d’Urbanisme de Girona va acordar no corregir l’errada 
material proposada en la UA14 “Verge de Montserrat” i determina que cal tramitar-ho com a una 
modificació del planejament general. 
 
L’objecte del present expedient és la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 
de Breda aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de data 26 de setembre de 
1990, per tal d’adequar l’àmbit de la Unitat d’actuació de la UA14 “Verge de Montserrat” a l’àmbit 
resultat de la correcció d’ofici realitzada per la Comissió en relació amb el límit del PP7 “Residencial i 
industrial del Repiaix”. 
 
Vist el Projecte de modificació puntual de les normes subsidiàries de Planejament de Breda redactat 
pel tècnics que presten serveis a l’Ajuntament en matèria urbanística. 
 
Vist l’informe de la secretària interventora Sra. Maite Pérez Vicente de 9 de desembre de 2015. 
 
Fonaments de dret 

• Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85, 86 bis i 96 a 100 del Text Refós de la Llei d’ 
Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost. 

• Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel que s’ aprova el Reglament de la Llei Urbanística de Catalunya. 

• La Llei 6/2009, de 28 d’ abril, d’ avaluació ambiental de plans i programes 
• L’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 
• L’article 52.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel que s’ aprova el Text Refós de la 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
planejament del municipi de Breda a l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 14 “Verge de Montserrat”. 
La concreta redacció que s’aprova inicialment és la que figura diligenciada al citat expedient 
administratiu.   
 
Segon.- Sotmetre la modificació de les Normes de Planejament Urbanístic a un període d’informació 
pública per un termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de Girona, a un 
diari de premsa periòdica i a través dels mitjans telemàtics a la pàgina web municipal. Durant aquest 
període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo perquè es presentin les 
al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Tercer.-  Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als Organismes afectats 
per raó de les seves competències sectorials, els quals deuen emetre-ho en el termini d’ un mes, 
excepte que una disposició autoritzi un termini més llarg. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
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8. Aprovació inicial del Pressupost 2016, junt amb les Bases d’Execució, la Plantilla de 
Personal i el Pla d’Inversions. 
 
Antecedents 
L’Alcalde-President ha format el Pressupost General de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici 2016. 
Al pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les disposicions necessàries 
per a una adequada gestió pressupostària, així com la documentació i annexes que consten a 
l’expedient.  
 
A l’expedient també hi consta l’informe de la secretaria-interventora accidental. 
 
Fonaments de Dret 
LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
LO 4/2012, 28 setembre, per la qual es modifica la LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, 
títol VI, capítol I, secció 1ª. 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’hisendes locals, art. 2 – 23. 
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la LO 2/2012. 
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, sobre l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
Ordre HAP/419/2014, 14 març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, 3 desembre que 
aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
Nova Instrucció de comptabilitat aprobada per l’Ordres HAP/1781/2013 de 20 setembre que aprova el 
Model Normal. (Entrada en vigor 01/01/2015) 
LO 9/2013, de 21 desembre, de control del deute comercial del sector públic (modifica la LO 2/2012, 
de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera). Nova redacció de l’art. 32 LO 
2/2012 i nova DA 6ª. 
Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (modifica l’art. 167 del 
TRLLRHHLL) DF 10ª. 
Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic. 
Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2016, segons el següent resum 
per capítols d’ingressos i despeses :  
 
Pressupost d’ingressos: 
 

Capítol I Impostos directes 1.621.000,00 
Capítol II Impostos indirectes 15.000,00 
Capítol III Taxes i altres ingressos 624.200,00 
Capítol IV Transferències corrents 812.700,00 
Capítol V Ingressos patrimonials 42.100,00 
Capítol VII Transferència de capital 117.200,00 
Capítol IX Passius financers 250.000,00 
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS  3.482.200,00 

 
Pressupost de despeses: 
 

Capítol I Despeses de personal 1.100.900,00 
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Capítol II Béns corrents i de serveis 1.550.840,00 
Capítol III Despeses financeres 37.000,00 
Capítol IV Transferències corrents 60.350,00 
Capítol VI Inversions reals 468.110,00 
Capítol IX Passius financers 265.000,00 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 3.482.200,00 

 
Segon.-  Aprovar les bases d’execució del Pressupost general, la plantilla de personal i el pla 
d’inversions per a l’exercici 2016 que figuren com a part integrant de l’expedient. 
 
Tercer.-  Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de 
l’acord d’aprovació inicial al BOP de Girona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar 
reclamacions, segons estableix l’article 170.2 del RDL 2/2004. En cas de no presentar-se 
reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost sense necessitat de 
posterior acord plenari. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Alcalde presenta el pressupost amb uns ingressos i unes despeses de 3.482.200 euros, 
sensiblement més alt que el de l’exercici anterior, tenint en compte la voluntat de concertar una 
operació de crèdit a llarg termini de 250.000 euros i comptant amb una subvenció de l’Institut Català 
del Sòl de 105.000 euros per tal de dur a terme la primera fase de la rehabilitació de la  nau del 
monestir de Sant Salvador.  
 
Pel que fa als ingressos, es preveu una recaptació similar a la del 2015 atès que per ordenances 
fiscals, no s’han modificat els tipus de gravamen dels impostos més importants. Els ingressos s’han 
previst sobre la base de la recaptació del 2015, per tant les previsions són acurades i adaptades a la 
realitat. Tenint en compte sempre el principi de prudència financera. 
 
Pel que fa al capítol 4, de transferències corrents, es preveuen uns ingressos lleugerament inferiors 
als de 2015 atès que s’ha volgut ser curós a l’hora de preveure rebre subvencions d’altres 
administracions. 
 
El capítol 5 preveu l’ingrés de les concessions administratives actuals. El capítol 7 d’ingressos és 
superior al de 2015 atès que ens ha estat notificada la previsió de rebre 105.000 euros de l’Institut 
català del Sòl per destinar a la inversió en la primera fase de la rehabilitació de la nau del monestir de 
Sant Salvador. 
 
En el capítol 9 d’ingressos es contempla la concertació d’una nova operació de crèdit a llarg termini 
per import de 250.000 euros. 
 
Pel que fa a despeses, el capítol 1 de personal engloba un 1% d’augment en la retribució del personal 
funcionari i laboral de l’Ajuntament, els aproximadament 40 dies que queden per pagar de la paga 
extra de nadal de l’any 2012 i el sou d’un nou guàrdia municipal. És per aquest motiu que s’ha 
incrementat el capítol 1 del pressupost en un 1% respecte del pressupost 2015. 
 
El capítol 2 referent a despeses corrents de béns i serveis, l’hem incrementat en la mesura que ens 
ha sigut possible, sense desequilibrar el concepte bàsic d’ingressos corrents suficients per a cobrir les 
despeses corrents. Considerem que és bàsic fomentar les partides de despeses ordinàries i corrents i 
potenciar partides que fins ara estaven infradotades. S’ha creat una partida en el marc la Festa Major 
de 1.000 euros, destinats a un programa de participació ciutadana, que després canalitzarem per 
determinar a quina o quines activitats es destinaran aquests 1.000 euros. Hem inclòs aquesta partida 
arrel d’una proposat del grup municipal de la CUP. Així mateix, i arrel d’aquest proposta, també hem 
inclòs una partida de 1.000 euros destinada al futur ens que es pretén crear per la preservació del 
patrimoni històric i cultural del municipi.  
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Hem intentat incrementar, en la mesura del possible, les partides destinades activitats i hem intentat 
contenir la despesa en festes. Hem incrementat molt la partida de joventut i participació ciutadana. 
Hem contemplat així mateix, el lloguer d’un solar al carrer Santa Victòria per tal de crear un 
aparcament que respongui a les necessitats d’aparcament del municipi. Contenim les dietes dels 
càrrecs electes i disminuïm les despeses de locomoció dels mateixos. 
 
S’incrementen les despeses financeres, capítol 3, atesa la concertació de la nova operació  
de crèdit. 
 
Hem incrementat lleugerament el capítol 4 dotant de més recursos les partides de subvencions a 
entitats esportives, educatives i altres entitats. 
 
Amb el capítol 6 es preveu invertir en el municipi de Breda 468.110,00 euros repartits entre d’altres, 
en: 
 

- 210.000 euros destinats a la primera fase d’adequació de les voltes del monestir. 
- 100.000 euros adequació de la zona del nou institut. 
- 34.000 euros d’inversions en recs i clavegueram 
- 32.000 euros en instal·lacions esportives 
- 32.000 euros en inversions en instal·lacions educatives 
- 25.000 euros en dotar a la brigada de nou material 
- 18.000 euros en la redacció de projectes tècnics, entre d’altres, el projecte de les obres de 

l’institut. 
- Uns 8.000 euros en instal·lacions culturals 

 
El capítol 9 preveu amortitzar uns 265.000 euros. Volem emfatitzar, pel que fa a l’operació de crèdit i 
a les amortitzacions, que amortitzem més del que concertem de crèdit en aquest exercici 2016. A més 
a més, de cara al 2017 no es preveu concertar cap operació de crèdit i per tant només es preveu 
amortitzar deute. Estem plenament convençuts que acabarem la legislatura amb molt menys deute 
del que tenim actualment. 
 
També afegir que dintre de les despeses de capítol 2, dintre de joventut i participació ciutadana, es 
preveu pressupostàriament la redacció d’un Pla de Participació ciutadana que portarem a terme 
durant aquest 2016. 
 
El Sr. Frias exposa que el que voldria dir-li en línies generals és que quan estaven a la oposició 
semblava que si mai havien de fer un pressupost farien el miracle dels pans i els peixos, que és una 
frase que vostè ha après a utilitzar darrerament però per justificar que les coses no són com 
segurament es pensaven quan seien a la banda on ara estem nosaltres. Ja li dic per endavant que 
van tard a elaborar els pressupostos, i no em posi l’excusa de l’Institut. Tenia grans esperances, per 
allò que diuen que el bo es fa esperar, però em sembla que en aquesta ocasió la frase no és vàlida. 
En segon lloc, com bé es sabut, com a portaveu no m’havia tocat mai qualificar els pressupostos, 
perquè tot i que havia estat regidor a l’equip de govern, no havia portat l’àrea d’hisenda com vostè bé 
sap.  
Per tant és possible que cometi algunes errades en els meus arguments. Fet que en cas que es 
produeixi li agrairé que m’ho faci saber. No obstant, el que li vull explicar respon a la nostra 
interpretació com a grup. 
 
De totes maneres, el primer que cal fer és documentar-se, i revisar el que deien uns i altres a l’últim 
debat de pressupostos que es va fer l’any passat. I tot refrescant la memòria, hem trobat unes cites 
seves en l’acta del ple del 24 de novembre de 2014, senyor Manresa, que m’agradaria recordar als 
aquí presents: 
 
Deia vostè, i cito el que es va transcriure en el ple, coses com aquestes:  
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• No hi ha cap pla d’austeritat, és a dir, per reduir despesa supèrflua. Entenem que això es 
podria fer. Hi ha partides que es mantenen inalterables, per exemple, la despesa en telèfon, 
estem segurs que aquesta despesa es podria reduir.  
 

• Altres problemes que sempre hem posat de manifest és la despesa excessiva en el Consell 
Comarcal.  
 

• Electricitat: no es redueix la factura d’electricitat, tot i que s’han fet inversions al respecte, la 
reducció de la despesa no es veu reflectida en el pressupost  

 
• Pel que fa a l’anàlisi del deute, sí que s’ha reduït el deute en 300.000 euros, no obstant es va 

demanar un préstec de 250.000 euros.  
 
Si la nostra interpretació no és errònia, el seu pressupost en números és molt proper al que vam 
aprovar nosaltres per l’any 2015. 
 
També, si la nostra interpretació no és errònia, no només no hi veiem un pla d’austeritat sinó que 
augmenten en aproximadament un 1% les despeses en capítol I, les augmenten en prop d’un 3% en 
el capítol II i  augmentaran les despeses financeres en més d’un 20%, per cert, allò de les partides 
inalterables, com era la despesa de telèfon, vostès he de reconèixer que les han alterat, però 
malauradament per augmentar-les en prop d’un 8%. 
 
Tampoc no veiem que hagin fet res per reduir la despesa que vostè qualificava “d’excessiva” en el 
Consell Comarcal. Més aviat, si els números no ens fallen, vostès no només no han disminuït la 
despesa en sinó que contemplen una pujada de prop d’un 4% dels honoraris del Consell Comarcal. 
 
Pel que fa a la factura de l’electricitat, no només no fan res per reduir-la sinó que ens presenten unes 
despeses de més de 13000 € respecte l’any anterior (prop d’un 8% si els números no em fallen). 
 
Pel que fa a l’anàlisi del deute que vostè anomenava en el seu discurs, vostès han previst amortitzar 
el préstec en una xifra de 265.000€ molt per sota dels prop de 300.000€ que havíem previst nosaltres, 
i també tenen pensat demanar un préstec de 250.000€, fet que no li criticaré si és d’utilitat pel poble, 
però el que vull, Sr. Manresa és que vegi que no està aportant gaires coses noves. 
 
Si em parla d’inversió, li he de dir que la inversió prevista s’hi veuen obligats a fer-la, ja que una és 
per tal que es desenvolupi  la construcció de la primera fase de l’institut i l’altra perquè els ha sonat la 
flauta amb l’1% cultural i si no igualen la inversió de la subvenció la perdrien. 
 
Un tema que no li criticaré, perquè de quedar bé en saben molt, és que l’alcalde es va abaixar el sou 
en uns 400€ bruts mensuals, però en canvi es veuen repercutides les despeses de seguretat social 
del seu sou Sr. Manresa que augmenten en més de 1000€ anuals fet que al final, l’estalvi mensual no 
està en els 400€, sinó en menys de 200€. 
 
 
 
 
El que no li acceptaré, Sr. Manresa, és que digui mentides, i deixi’m explicar-li: 
 
Pel que fa a les dietes de càrrecs electes, el seu grup municipal va publicar el passat 26 de juny que 
el poble de Breda s’estalviaria més de 12.000€ en sous i dietes de l’alcalde i regidors. Doncs miri Sr. 
Manresa, m’hauran d’explicar com fan les sumes, perquè a mi els números no em surten: per més 
que sumo els costos de la seva persona i la de la resta de càrrecs electes em surten 7.000€ menys 
d’estalvi dels 12.000€ que vostès deien. I ja el felicito pel seu esforç com a alcalde, però en dietes de 
càrrecs electes estem allà mateix: bé s’abaixen uns 1000€, no fos cas que a sobre quedessin 
malament, Per tant li repeteixo: el que no li consentirem és que diguin mentides i que enganyin el 
poble de Breda, Sr. Alcalde. 
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Finalment, vull fer esmena de la part que fa referència al benestar social: El passat 25 de novembre 
van publicar que havien aprovat unes ordenances (val a dir que amb el suport del grup municipal de 
Tots per Breda) que tenien “clar accent social”. Li vam fer confiança perquè veiem que es tractava 
d’una mesura bona per la gent de Breda.  
 
Però ja ens estan acostumant a una de freda i una de calenta, perquè inicialment tenen bones 
intencions amb les ordenances i preus públics, i després redueixen en prop d’un 50% les despeses 
en activitats de la salut, també redueixen la partida de serveis socials en més d’un 2.5%, reduiran en 
prop d’un 20% la despesa per activitats per a la tercera edat i redueixen les transferències corrents en 
atencions benèfiques i assistencials en més del 12%,  
 
I augmentaran els estudis i tècnics considerablement, en prop d’un 30% si no estem equivocats, 
senyor alcalde. Això ens sona de temps passat, molt treball tècnic per suplir la dedicació dels 
regidors. Expliqui-m’ho senyor Manresa, si aquest increment en estudis tècnics, en comunicació, etc. 
caldria repercutir-lo a les dietes de càrrecs electes, com  a treball complementari. 
 
Han intentat fer un pressupost imitant moltes xifres de l’anterior legislatura, jo diria que mirant de 
cares a la galeria en alguns aspectes i desviant-se o fins i tot perdent-se considerablement en el fons. 
 
Per tot això, el grup municipal de Tots per Breda, li votarà en contra els pressupostos que presenta 
ERC Breda. 
 
El Sr. Manresa respon que si mira xifres inicials és evident que el pressupost és diferent al del 2015. 
Però no serveix de res fer pressupostos si després no es compleixen. Per exemple el cas de les 
actuacions sociosanitàries, s’havia pressupostat 5000 en el pressupost inicial del 2015 però finalment 
només s’han executat 2000. Evidentment que hi ha partides que s’han incrementat i d’altres que han 
disminuït i com que vostès estan a la oposició és evident que venen a retreure les que han disminuït i 
a nosaltres ens interessa destacar les que han incrementat.  
No s’estan baixant en cap moment el pressupost de despesa social. 
La partida de dietes de càrrecs electes estava pressupostada inicialment per 59.500,-€ i s’ha rebaixat 
3000,-€ respecte el pressupost inicial. 
 
El Sr. Frias comenta que ja està bé que es baixin, però que no està bé que enganyin al poble. Si no 
s’ha arribat a executar el 100% del pressupost també en tenen part de culpa. Les partides socials es 
poden gastar si es tenen. No sap si s’ha previst la pujada d’electricitat, dels lloguers de l’OAC... 
  
El Sr. Manresa li respon que els estudis i treballs tècnics de l’administració s’ha passat de 33.800,-€ a 
44.000,-€, ja que hi haurà un tècnic de comunicació 37h. setmanals.  
 
El Sr. Pujol, com a regidor de comunicació, diu que fins ara els diners invertits en comunicació han 
estat diners llençats, ja que el contracte que tenia el tècnic no l’obligava a res. I que ara es farà un 
concurs públic per contractar-ne un, en el qual se li ha ofert la possibilitat de presentar-se. I que 
aquest tècnic farà les feines que no s’havien fet fins ara. 
 
El Sr. Frias afegeix que considera que aquest tècnic farà la feina dels regidors. 
El Sr. Manresa segueix explicant que la despesa en la Festa dels avis passa de 15.000,-€ a 12.000-€, 
fent-la igual de digne però retallant en les despeses més supèrflues. 
Reduir el deute de 300.000,-€ a 265.000-€, això es podria fer si haguessin amortitzat 300.000-€, però 
això no és la realitat. Es poden posar altres quantitats però si després no s’amortitzen de veritat no 
serveix per a res. 
Les dietes de càrrecs electes s’han baixat 4.000,-€ prevista inicialment aquest any, els regidors s’han 
abaixat les dietes i l’alcalde el sou i pel que fa a la Seguretat Social no hi entra per que no depèn de 
nosaltres. 
Pel que fa als 12.000,-€ que comenta que s’enganya al poble, no s’enganya. 
Pel que fa al lloguer de l’Espai Jove i l’OAC, és un contracte que el van signar vostès quan estaven al 
govern i que preveia incrementar la partida a l’1 de gener de 2016. Que evidentment es parlarà amb 
el Cercle Bredenc per que no s’incrementi el lloguer. 



  

Ajuntament de 
Breda  

 

 

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

S’ha reduït en festes, això es despesa supèrflua, la Festa Major s’ha passat de 57.000,-€ a 52.000,-€, 
es prefereix reduir en festes que en despesa social. 
El fet que comenta que es va tard en fer els pressupostos, no es va tan tard, altres Ajuntaments van 
amb pressupostos prorrogats i vostès a la legislatura passada van fer un Ple extraordinari al mes de 
desembre per aprovar els pressupostos.  
S’havia de consensuar amb la resta de grups municipals, cosa que mai s’havia fet. 
Pel que fa a l’electricitat, no s’ha tingut temps, estan amb el tema Bienergi i s’ha previst que per 
prudència podria pujar mes el cost de la llum. 
 
El Sr. Frias li respon que està vist que no s’entendran per que tenen postures diferents. Pel que fa a 
la despesa en gent gran, sempre s’havia fet la Festa dels avis, la Fira d’Entitats... amb càterings 
locals, es van regalar peces de ceràmica locals... es va fer com una inversió en empreses del poble 
per ajudar-los, no com una despesa. 
Ja es parlarà d’amortitzacions i estalvi d’aquí 4 anys a veure quin és el resultat.  
Pel que fa al tema de regidors, sous i Seguretat Social, no li sembla bé que es facin uns flyers dient 
coses que no són veritat. 
Pel que fa als contractes de l’OAC i l’espai jove, ell no hi era, però espera que es negociï. 
Pel que fa a l’Institut com excusa per no preparar els pressupostos, esperava que presentessin uns 
pressupostos amb els que s’aniria content a dormir. 
Vol que siguin conseqüents amb el que es demanava. 
No baixa l’electricitat, oi que és difícil? Vostès criticaven coses que no es podien arreglar, nosaltres 
critiquem el que vostès criticaven. No és tan fàcil quan estàs al govern. 
 
El Sr. Manresa li respon que pel que fa a l’energia elèctrica, estan en mig d’un projecte amb la 
Diputació de Girona per canviar l’enllumenat públic per Leds i no poden improvisar.  
Els sobta que els diguin que van tard. Els pressupostos no es van aprovar abans per que no 
disposaven encara de tota la informació, han fet el possible per donar veu als altres grups municipals 
per poder adequar-los i es dona temps per presentar esmenes per consensuar-ho amb el grups, però 
a la Comissió Informativa no diuen res ni fan cap intervenció. El que han fet és no voler negociar-ho i 
ens ho treuen tot al Ple. 
 
El Sr. Frias diu que els pressupostos no han sigut participatius, que no han tingut temps amb 4 dies i 
que quan han arribat aquí les coses estaven canviades. 
 
El Sr. Manresa li respon que a principis de desembre se’ls va passar un esborrany i van tenir 8 dies 
per parlar-ho amb els respectius grups i que només la CUP va fer les esmenes al pressupost. Que 
entén que és l’oposició i és la seva feina. Abans en cap moment s’havia fet. Abans els pressupostos 
no es veien fins 4 dies abans, a la Comissió Informativa. No s’havia fet mai l’esforç d’enviar la 
informació 15 dies abans per correu, per parlar-ne, per consensuar-ho, si creuen que no tenen prou 
dies, ho haguessin pogut fer quan governaven. 
 
La Sra. Cortada comenta que es presenten uns pressupostos que quan estaven a l’oposició votaven 
en contra, es remet al Ple del 27 de novembre de 2013 on s’aprovaven els pressupostos per l’any 
2014 i que estava inclòs un préstec de 250.000,-€. Aquest any hi ha un pressupost de 3.482.000,-€ i 
el del 2014 era de 3.676.00,-€. Fa referència a les intervencions del Sr. Manresa que va fer en aquell 
Ple. 
Ara s’ha demostrat que aquells pressupostos eren correctes i pregunta si no creuen que es podria dir 
el mateix d’aquests pressupostos.  
El seu grup s’abstindrà per no posar pals a les rodes, perquè han de veure l’execució del mateix, ja 
que es pot modificar durant l’any.  
Els recursos propis de l’any 2015 eren superiors als del 2016. Pot ser no haguessin fet tantes 
inversions, i no s’haguessin endeutat tant. Pregunta si tenen en compte la bossa d’estalvi i 
imprevistos. 
Les coses no són les que semblen, una cosa és està a l’oposició i l’altre és està al Govern. Troben a 
faltar partides socials. Tenen previst posar-hi mes dedicació i mes diners? 
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Pel que fa l’IBI es manté la mateixa partida, això vol dir que els vilatans no veuran incrementat el seu 
rebut? Pel que fa a la primera fase de les obres de l’església es preveu fer-ho en un any o en els 
propers exercicis? Qui licitarà l’obra? 
Els criteris de l’augment de la partida de personal és estipulada per Llei i per tothom igual? 
També fa esment a que els pressupostos s’aprovin per Ple extraordinari, fet que el Sr. Manresa va 
criticar quan estava a l’oposició. 
 
El Sr. Manresa li respon que pel que fa al Ple extraordinari, a la passada legislatura la gent del públic 
no podia intervenir i creu que el pressupost és un tema prou important per que el públic pugui fer 
preguntes. Ara si que es pot intervenir, 
Pel que fa a les inversions oníriques, això es devia a que les inversions del PUOSC eren evidents que 
aquell any no es portarien a terme, i així va ser.  
Les inversions del 2016, es portaran a terme durant el 2016, ja que s’han de fer forçosament.  
Explica els recursos propis, si s’incrementa el capítol 2 de despesa corrent es evident  que es redueix 
la capacitat de recursos propis, per tant és incompatible generar mes recursos propis, però per contra 
incrementar certes partides de despesa corrent, si s’incrementa despesa corrent es redueix recursos 
propis i si s’incrementa recursos propis es per que es retalla en despesa corrent. 
Referent als sous, l’1% es puja per llei. S’ha de pujar el Capítol 1 de despeses de personal, no és una 
reducció de recursos propis, ja que és per cobrir necessitats de primera ma per contractar personal. 
L’Ajuntament molt endeutat. Des de l’oposició sempre s’havia dit que Breda no era un Ajuntament 
molt endeutat. A més no s’ha negat mai que a la legislatura passada es va baixar el deute. També 
baixarem l’endeutament per que ho volem i per llei.  
Concertar operacions de crèdit a llarg termini és criticable, però si no ens endeutàvem no podíem fer 
l’Institut o l’església.  
 
El Sr. Pujol també respon que les obres de l’església, la fase 1 es farà al 2016, les altres fases depèn 
del Departament de Cultura i INCASOL. La licitació la farà el Departament de Cultura. 
 
La Sra. Cortada comenta que la intervenció en el tema social, està d’acord amb el que tenen el que 
tenen en el Capítol 2, s’hagués pogut incrementar la partida. 
 
El Sr. Manresa li respon que si ho haguessin dit el 9 de desembre ho haguessin pogut fer. Però creu 
que no falta despesa social. 
 
El Sr. Montero exposa que volen agrair el format amb que han presentat els números, ha sigut força 
fàcil. Agrair pel el que fa a la partida simbòlica de 1000,-€ per cultura. 
Pel que fa a la Festa Major troben que els 1000,-€ són ridículs, esperaven un percentatge mes elevat. 
També hi hagut una falta de comunicació. Falta més participació en els pressupostos, entenen que 
els 1000,-€ per la festa Major no és suficient. 
Votaran a favor amb el compromís de l’equip de govern a fer uns pressupostos pel 2017 mes 
participatius. 
 
La Sra. Andrés diu que s’ha de començar a treballar amb el Pla de participació ciutadana a partir de 
l’estiu. 
 
El Sr. Montero li comenta que haguessin agraït mes temps per poder-ho treballar. Haguessin agraït 
més comunicació per la partida participativa de la Festa Major. I que els pressupostos siguin més 
participatius 
 
El Sr. Manresa li diu que li dóna la raó en el tema de la Festa Major, no està tant determinada per 
l’Ajuntament, sinó per les entitats. La pretensió és que sigui el mes participativa possible. 
També es vol donar les gràcies per la seva intervenció en els pressupostos i que té raó, que ho 
havien d’haver comunicat. 
 
La Sr. Andrés li comenta que els pressupostos participatius, s’han d’introduir poc a poc per evitar 
frustracions i això s’haurà d’introduir de manera progressiva per anar facilitant a la gent del poble. No 
es poden passar de la nit al dia un canvi radical, la intenció hi és. 
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El Sr. Manresa diu que un cop aprovats els pressupostos els volen explicar al poble i que ja ho tenia 
previst. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 7 vots favorables d’ERC i la CUP, 
2 abstencions de CIU i 2 vots en contra de Tots per Breda. 
 
9. Assumptes urgents. 
 
No n’hi ha 
 
10. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha 
 
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 secretària  
 
 
 
 
 
 
Dídac Manresa Molins      Maite Pérez Vicente  
 


