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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
Núm.: 1/2013 
Caràcter: Ordinari 
Dia:  18 de febrer de 2013 
Hora d’inici: 20:30 hores  
Hora d’acabament: 21:45 hores 
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament 
 
 
Assistents 
Sr. Jordi Iglesias i Salip (CiU), alcalde 
Sra. Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora 
Sr. Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor 
Sra. Judit Cortada i Esteve (CiU), regidora 
Sr. Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor 
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (Tots per Breda), regidor 
Sr. Dídac Manresa Molins (ERC-Breda), regidor  
Sr. Andreu Pujol Mas (ERC- Breda), regidor 
Sra. Eva Andrés Masó (ERC- Breda), regidora 
Sr. Josep Amargant Argemí (ERC- Breda), regidor 
Sr. Antoni Marin Acuña (Breda@XXI-PM), regidor 
 
Secretari 
Sr. Erik Sureda Causadias secretari accidental. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries ordinària i extraordinària de dates 15 
d’octubre i 26 de novembre de 2012. 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària. 
3.- Es dona compte al Ple del següents decrets:  
- Decret núm. 312/2012 de 14/11/2012, modificació de crèdit entre partides del capítol 1. 
- Decret núm. 313/2012 de 14/11/2012, modificació de crèdit per generació d’ingressos. 
- Decret núm. 358/2012 de 31/12/2012, baixa de drets reconeguts d’exercicis anteriors. 
4.- Informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
5.- Detall de l’import de la paga extraordinària de desembre subjecta a l’acord de no disponibilitat 
aprovat pel Ple del 15 d’octubre de 2012.  
6.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 20 de desembre de 2012: “6.1. 
Aprovació Pla d’acció per a l’energia sostenible.”  
7.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació dels termes municipals de Breda i Sant 
Feliu de Buixalleu.  
8.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Breda al carrer Rovira.  
9.- Aprovació de la rectificació de l’inventari de Béns de l’Ajuntament de Breda.  
10.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 21, reguladora de la 
taxa pel subministrament d’aigua i de l’Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la taxa pel 
servei de clavegueram.  
11.- Dedicació d’un espai públic per anomenar-lo la Plaça de la Dona  
12.- Moció d’adhesió a la campanya “Memòria de la Guerra de Successió”  
13.- Moció contra l’avantprojecte de llei de millora de la qualitat educativa (LOMCE) i en defensa 
del sistema educatiu català.  
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14.- Moció per establir el protocol de trasllat de les persones amb mobilitat reduïda fins al col·legi 
electoral.  
15.- Moció de l’ajuntament de Breda per als nivells de plom i cadmi als productes ceràmics 
alimentaris.  
16.- Moció per reclamar a l’estat espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya.  
17.- Moció d’adhesió de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.  
18.- Moció de suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.  
19.- Moció de suport a la declaració de sobirania del poble de Catalunya i el procés de transició 
nacional.  
20.- Moció reclamant el manteniment del contracte programa pel que fa a serveis socials bàsics.  
21.- Moció per assegurar el suport a les persones aturades mitjançant prorroga del programa 
prepara, l’adopció de mesures contra l’atur juvenil i de suport als desocupats més vulnerables i 
garantir un servei públic d’ocupació de qualitat.  
22.- Assumptes urgents.  
23.- Precs i preguntes.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Per part del Sr. Alcalde President es proposa la inclusió d’un assumpte urgent, en concret és la 
proposta d’aprovació de les memòries tècniques valorades per tal de poder concórrer al Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya, pel quadrienni 2013-2016. Sotmès a votació aquesta urgència 
es ratifica la mateixa per majoria absoluta dels membres presents en la sessió, d’acord amb el 
que disposa l’article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
A continuació es desenvolupa l’ordre del dia establert:  
 
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries ordinària i extraordinària de dates 15 
d’octubre i 26 de novembre de 2012. 
 
Prèviament s’ha repartit l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria d’acord amb el que 
estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC, el 
Sr. alcalde sotmet a votació les actes de les sessions plenàries ordinària i extraordinària que es 
van portar a terme el 15 d’octubre i 26 de novembre de 2012 respectivament, essent aquesta la 
sessió ordinària següent del Ple.  
 
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: 
 

� 15JG2012 del 3 de setembre de 2012 
� 16JG2012 del 17 de setembre de 2012 
� 17JG2012 del 8 d’octubre de 2012 
� 18JG2012 del 29 d’octubre de 2012 
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� 19JG2012 del 12 de novembre de 2012 
� 20JG2012 del 26 de novembre de 2012 
� 21JG2012 del 10 de desembre de 2012 
� 22JG2012 del 20 de desembre de 2012 

 
A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’alcaldia durant 
l’esmentat període.  
 
Les Juntes esmentades, han estat facilitades als portaveus dels grups polítics mitjançant còpia 
en el moment de notificació de la convocatòria del present Ple.  
 
 
3.- Es dóna compte al Ple del següents decrets:  
 
- Decret núm. 312/2012 de 14/11/2012, modificació de crèdit entre partides del capítol 1. 
- Decret núm. 313/2012 de 14/11/2012, modificació de crèdit per generació d’ingressos. 
- Decret núm. 358/2012 de 31/12/2012, baixa de drets reconeguts d’exercicis anteriors. 
 
 
4.- Informes de tresoreria de mesures de lluita con tra la morositat en les operacions 
comercials . 
 
Segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’han de trametre els 
informes que preveu l’article 4.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i 
Coneixement. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes presentats telemàticament, corresponents 
als anys 2010, 2011 i 2012 al Ministeri d’Economia i Hisenda, i al Departament d’Economia i 
Coneixement els anys 2011 i 2012. 
 
 
5.- Detall de l’import de la paga extraordinària de  desembre subjecta a l’acord de no 
disponibilitat aprovat pel Ple del 15 d’octubre de 2012. 
 
Es dona compta dels imports corresponents a la paga extraordinària de desembre, subjecte a 
l’acord de no disponibilitat, aprovat pel Ple del 15 d’octubre de 2012 en el seu punt 8 “Acord de 
no disponibilitat de les partides del capítol 1 per  la reducció de les retribucions anuals del 
2012 del personal al servei del sector públic” .  
 
Detall dels imports per aplicació pressupostària 2012: 
 

Prog.  Econ.  Descripció Import 

9 12007 Retribucions bàsiques personal funcionari 5.703,60 

9 12104 Retribucions complementàries personal funcionari 6.694,21 

1 12007 Retribucions bàsiques guàrdia municipals 4.250,18 

1 12104 Retribucions complementàries guàrdia municipal 6.656,59 

1 13000 Retribucions bàsiques personal laboral 23.074,09 
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També es dona compta del decret núm. 359/2012, de renúncia de la paga extraordinària de 
desembre de l’alcalde, que com a càrrec electe li correspon, en solidaritat amb la resta de 
treballadors de la Corporació. 
 
 
6.- Ratificació de l’acord de la junta de govern lo cal de data 20 de desembre de 2012:  “6.1. 
Aprovació Pla d’acció per a l’energia sostenible. ” 
 
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu: 
 
“6.1. Aprovació Pla d’acció per a l’energia sosteni ble. 
 
Antecedents 
Atès que en data 15 de maig de 2012 es va acordar per Junta de Govern de la Diputació de 
Girona concedir a l’Ajuntament de Breda una subvenció per tal de procedir a la redacció del Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).  
 
Atès que ha estat redactat el PAES en el termini previst.  
 
D’acord amb el 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, 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres 
presents l’adopció dels següents acords :  
 
Primer.-  Aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). 
Segon.- Aprovar el compte justificatiu de la subvenció.  
Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona i al Consell d’iniciatives locals per 
al Medi Ambient (CILMA). 
Quart.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària  
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord.” 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació  
el següent acord: 
 
Primer.-  Ratificar l’aprovació del Pla d’acció per a l’energia sostenible. 
 
Segon.-  Enviar certificació del present acord a la Diputació de Girona i al Consell d’iniciatives 
locals per al Medi Ambient (CILMA). 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord 
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 abstencions 
Breda@XXI: 1 abstenció 
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7.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimi tació dels termes municipals de Breda i 
Sant Feliu de Buixalleu. 
 
Antecedents 
En data 3 d’octubre de 2011, la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, va comunicar la 
procedència d’iniciar expedient de delimitació entre el municipi de Breda i el de Sant Feliu de 
Buixalleu, a l’empara del que preveu l’art. 30.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunicats de Catalunya. 
 
A aquest efecte, per Decret d’Alcaldia núm. 323/2012 de data 23 de novembre de 2012, va 
aprovar l’incoació de l’expedient de delimitació del terme municipal de Breda i va nomenar els 
membres de la seva Comissió municipal. 
 
En data 31 de gener de 2013, es varen dur a terme les operacions de delimitació del terme 
municipal de Breda amb el de Sant Feliu de Buixalleu, amb representació de les comissions 
municipals dels respectius consistoris i dels tècnics de la Generalitat de Catalunya. Ambdós 
Ajuntaments van arribar a un acord pel que fa al reconeixement de les fites de terme i es va 
estendre acta de les operacions de delimitació on es reflectia el detall de la línia de terme. 
 
Legislació aplicable 
Article 28.4 i 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial de municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya.  
 
Per tot això és proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Breda i 
de Sant Feliu de Buixalleu, de data 31 de gener de 2013. 
 
Segon.- Enviar certificació del present acord a la Direcció General d’Administració Local.  
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
8.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 
de Breda al carrer Rovira.  
 
Antecedents 
L’objecte del present expedient és la modificació 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 els límits entre zones a l’estructura real de la propietat i facilitar l’execució 
del planejament.  
 
La modificació afecta a dues illes ubicades en el nucli de Breda amb front al carrer Rovira. 
Ambdues illes estan classificades de sòl urbà consolidat i tenen el front al carrer Rovira qualificat 
de zona d’edificació tancada, subzona 2: Eixample. La resta de l’illa està qualificada de zona 
d’edificació oberta, subzona A: Residencial unifamiliar intensitat 1.  
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La superposició de la documentació cadastral i la de les NNSS ha permès detectar un desajust 
entre ambdues.  
 
En el cas de l’illa 1 aquest fet provoca que la part posterior de les finques amb front al carrer 
Rovira estiguin en zona A sense front a carrer i sense complir la superfície mínima per la seva 
possible edificació.  
 
En el cas de l’illa 2, existeix un vial interior, per tant les parcel·les tenen accés, estan en la zona 2 
totes edificades amb front al carrer Rovira i accés rodat per la part posterior , però en la subzona 
A, no tenen la condició de parcel·la mínima  
 
Per tal de resoldre aquesta problemàtica s’opta per qualificar un espai entre zones,qualificada de 
subzona 3, en el cas de l’illa 1 permetrà a les finques tenir un pati en el qual podran obrir 
obertures i que en aquest pati es pugui edificar en planta baixa en profunditat del 50% sense 
augmentar aprofitament. En el cas de l’illa 2 la mateixa subzona 3, permetrà a la part posterior de 
les finques que aparegui un pati en el qual poder obrir obertures i que es pugui edificar d’igual 
forma.  
 
Legislació aplicable 
Es segueix la tramitació que disposa l’article 96 del Decret Legislatiu 1 /2010 de 3 d’agost per el 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.  
 
Es respecta el contingut de l’article 97 del mateix cos legal ut supra ressenyat, justificant la 
necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. En definitiva, es tracta de permetre l’execució del propi planejament, per tant, no 
existeix una valoració negativa d’aquesta modificació plantejada.  
 
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 en l’àmbit del Carrer Rovira, redactat per els serveis tècnics 
municipals. La concreta redacció que s’aprova inicialment és la que figura diligenciada al citat 
expedient administratiu.  
 
Segon.- Sotmetre aquest document a tràmit d’informació pública, per un termini d’un mes, amb 
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, a un diari de premsa periòdica i a través 
dels mitjans telemàtics a la pàgina web municipal. 
 
Tercer.-  Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, 
llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
 
Quart.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal. 
 
Cinquè.- 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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9.- Aprovació de la rectificació de l’inventari de Béns de l’Ajuntament de Breda.  
 
Antecedents 
Atès la necessitat d’actualitzar l’inventari de béns municipal, es va contractar l’empresa 
Assessors i gestió local i empresarial S.L., representada per la Sra. Dolors Mach i Orri, per a dur 
aquesta tasca.  
 
Vist la rectificació de l’inventari presentat per l’empresa esmentada i la necessitat de que sigui 
aprovada per ple anualment.  
 
Legislació aplicable 
Articles 17 a 36 del Reglament de Bens de les Entitats Locals aprovat per el Reial Decret 
1372/1986, de 13 de juny.  
 
Article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, per el que s’aprova el text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.  
 
Per tot això és proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar la rectificació de l’inventari municipal de béns i drets municipal. 
 
Segon.- Remetre còpia íntegre del mateix al Ministeri d’Economia i Hisenda del Govern 
d’Espanya i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis comptables municipal, per dur a terme les 
rectificacions i assentaments pertinents, a fi i efecte d’actualitzar les dades comptables.  
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 abstencions 
Breda@XXI: 1 abstenció 
 
 
10.- Aprovació provisional de la modificació de l’O rdenança Fiscal número 21, reguladora 
de la taxa pel subministrament d’aigua i de l’Orden ança Fiscal número 19, reguladora de la 
taxa pel servei de clavegueram.  
 
Antecedents  
Vist l’estudi tècnic i econòmic del cost del subministrament de l’aigua i del clavegueram del 
municipi de Breda  
 
Es fa del tot necessari aplicar un augment en les corresponents taxes per la prestació dels 
serveis 
 
Legislació aplicable 
Article 15 al 21 i 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Article 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.  
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D’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, l’acord d’aprovació de la 
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa és competència del Ple i la validesa de 
l’acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, tal com estableix 
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril.  
 
En relació a l’article 17.4 del RDL 2/2004 de, de 5 de març, es disposa que en tot cas, els acords 
definitius no entraran en vigor fins que s’hagi portat a terme la seva publicació.  
 
Per tots aquells tributs que meriten l’1 de gener i tenen període anual es necessari que la 
modificació de l’ordenança s’hagi publicat abans d’aquesta data per a que puguin entrar en vigor, 
com és per exemple IBI, IVTM i altres taxes de meritament l’1 de gener i període anual.  
 
Atès que aquestes ordenances disposen que el període impositiu i l’acreditament apareix quan 
es sol·licita el servei. Per tant, és un tribut que la publicació es pot fer en posterioritat a l’1 de 
gener i entrarà en vigor al dia següent de la publicació.  
  
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l ’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 21, reguladora de 
la taxa pel subministrament d’aigua i de l’Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la taxa pel 
servei de clavegueram, en els següents articles:  
 
Modificació ordenança fiscal número 19 reguladora d e la taxa pel servei de clavegueram  

Article 6 - Quota tributària  

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

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

A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 

  €/m3 
1.- Per cada m3 d’aigua consumida:   
- Mínim: 6m3/mes/abonat 0,1731 
- De 6,01 a 12 m3/mes/abonat  0,2124 
- Excés de 12 m3/mes/abonat  0,2558 

 

Modificacio ordenança fiscal número 21 reguladora d e la taxa pel subministrament d’aigua  
 

Article 6 - Quota tributària  

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
  € 
1. Quota fixa de servei per abonat i mes 3,1730 
2. Tarifa de subministrament   

- Fins a 6 m3/abonat/mes 0,1963 
- De 6,01 a 12 m3/abonat/mes 0,2325 
- Excés de 12 m3/abonat/mes  0,2810 

3. Quota de conservació de comptador per abonat i mes 0,4910 
4.- Per reconnexió del subministrament en cas de suspensió 60,1000 
5. Pel precintat d’un comptador a petició de l’interessat 30,0500 
6. Pel desprecintat d’un comptador a petició de l’interessat 30,0500 
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7. Drets de connexió a la xarxa d’aigua 220,6900 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies a fi que les persones 
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Cas que no es presentessin al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors 
provisional, sense necessitat de cap més acord plenari.  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest 
acord. 
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 a favor 
Breda@XXI: 1 abstenció 
 
Intervencions 
ERC intervé indicant que hi votaran a favor tot i no estar d’acord amb els augments fiscals, però 
que es té en compte que l’equip de govern ha treballat en el sentit de no pujar el que demanava 
l’empresa concessionària.  
 
 
11.- Dedicació d’un espai públic per anomenar-lo la  Plaça de la Dona 
 
Antecedents 
Atès que en la nostre societat existeix i es defensa el respecte, la igualtat i sensibilitat vers la 
dona i vist l’espai públic existent entre el carrer Salvador Espriu i l’avinguda Francesc Macià del 
municipi de Breda.  
 
Per tot això és proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar la denominació com a Plaça de la Dona, aquest espai públic entre el carrer 
Salvador Espriu i l’avinguda Francesc Macià del municipi de Breda. 
 
Segon.- Procedir a rectificar l’inventari municipal per incloure aquesta denominació.  
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
12.- Moció d’adhesió a la campanya “Memòria de la G uerra de Successió” 
 
El grup municipal d’ERC presenta la moció. 
 
Votació 
No s’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 en contra 
Tots per Breda: 2 en contra 
ERC: 4 a favor 
Breda@XXI: 1 en contra 
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13.- Moció contra l’avantprojecte de llei de millor a de la qualitat educativa (LOMCE) i en 
defensa del sistema educatiu català. 
 
El grup municipal d’ERC presenta la moció. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
14.- Moció per establir el protocol de trasllat de les persones amb mobilitat reduïda fins al 
col·legi electoral. 
 
El grup municipal d’ERC presenta la moció. 
 
Votació 
No s’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 en contra 
Tots per Breda: 2 en contra 
ERC: 4 a favor 
Breda@XXI: 1 a favor 
 
 
15.- Moció per als nivells de plom i cadmi als prod uctes ceràmics alimentaris. 
 
L’equip de govern presenta la següent moció: 
 
Per la present, ens dirigim a la Associación Española de Ciudades de la Cerámica perquè faci 
tots els tràmits necessaris per fer marxa enrere a la proposta de la Unió Europea sobre els nous 
límits de plom i cadmi en els productes ceràmics alimentaris. 
 
El passat mes de juliol de 2012, l’"Associació de Terrissaires i Ceramistes de les Comarques 
Gironines" va rebre, per part de la Unió Europea (UE), mitjançant el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales i Igualdad, una enquesta per conèixer la seva opinió sobre la proposta de 
modificació dels nivells de plom i cadmi en els esmalts dels productes ceràmics que estan en 
contacte amb els aliments. La resposta de tots els sectors implicats (artesans, associacions, 
fabricants de ceràmica, fabricants de matèries primeres i fabricants d'esmalts) va ser un no 
rotund. 
 
Els nivells de plom que proposen imposar des de la Unió Europea són 400 vegades inferiors als 
nivells actuals. Aquests nivells igualen, per exemple, un simple plat de ceràmica (la funció del 
qual és la de contenir aliment) a l'aigua potable per al consum humà o la llet materna, i són molt 
inferiors als que s'exigeix als musclos (segons reglament 1881/2006 de la comissió de 19 de 
desembre de 2006). 
 
Per tot això, l'Ajuntament de Breda 
 
ACORDA: 
 
1. Donar suport a les associacions i fabricants de productes ceràmics per a l'alimentació. 
 
2. Demanar el suport de la Associación Española de Ciudades de la Cerámica que faci tot el que 
estigui al seu abast per aturar aquesta modificació que suposarà que el sector ceràmic fabricant 
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d'envàs alimentari (cassoles, càntirs, plats, gots, pots, etc.) desaparegui per culpa d'aquesta 
modificació. 
 
3. Demanar la representació de la Associación Española de Ciudades de la Cerámica davant del 
Ministeri, del Parlament Europeu i de l'Agència de Salut Alimentària, en ser una associació 
d'àmbit nacional. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
Intervencions 
No n’hi ha  
 
 
16.- Moció per reclamar a l’estat espanyol que no c entrifugui el seu dèficit a Catalunya. 
 
Els grups municipals de CiU i Tots per Breda presenten la següent moció: 
 

Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010, ha fet un 
gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat per tal de donar 
compliment a les exigències europees.  

Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del 0,7% del 
PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que es presten i la 
situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és totalment injust, per recaure la 
major part del pes de la reducció a les Comunitats Autònomes, a les quals els hi pertocaria com 
a màxim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a l’Estat espanyol (per ara el 
4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha reivindicat al 
Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat per al 2013, passant del 0,7% del 
PIB a l’1,5%, distribució raonable i justa atenent a les despeses de cada administració. 

Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull propostes del 
diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de manifest que la càrrega 
de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les administracions, tenint en compte 
els serveis que cada una presta als ciutadans; en el qual es reclama la supressió dels ministeris 
que han transferit les seves competències però que encara existeixen sense poder ni tasca 
concreta i en el qual es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, com la compra 
d’equipaments militars nous i cars. 

Atès que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de dèficit i de 
polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar el seu dèficit a les 
administracions que realment presten serveis a les persones en educació, sanitat, serveis 
socials, com són la Generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar. 

Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un conjunt de 
mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària. Si bé és cert que 
el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els 
ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la 
despesa repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del personal 
d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els recursos públics amb rigor i 
austeritat.  
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Per tot això, els grups municipals de CiU i Tots pe r Breda proposen al Ple municipal 
l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.-  Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat a 
Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una tercera part de 
l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és admissible és que l’Estat centrifugui les 
exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa cap a les Comunitats 
Autònomes i les administracions locals.  
 
Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències dels 
quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i cultura, així 
com també retalli la despesa militar i, concretament, en la compra de nou armament, i deixi 
d’asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans són 
els veritables prestadors de serveis a les persones. 
 
Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa 
d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin 
limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de Convergència 
i Unió, el 28 de novembre de 2012. 
 
Quart.-  Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, Al Govern de la Generalitat, als 
Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
17.- Moció d’adhesió de sobirania i el dret a decid ir del poble de Catalunya. 
 
El grup municipal d’ERC presenta la moció. 
 
Es deixa sense efecte s’envia la proposta 18. 
 
 
18.- Moció de suport a la declaració de sobirania i  el dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
L’equip de govern i ERC presenta la següent moció: 

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent: 

 
“Preàmbul  
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de 
tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les 
seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus 
fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia fins 
actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda de 
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Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret 
de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai 
comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del 
reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una 
constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la 
recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la 
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el 
nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial 
fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de 
Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya 
l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 
1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema 
autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà 
mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres 
eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques 
i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més 
recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel 
Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, 
entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una 
negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de 
l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total 
claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació 
de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema 
«Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de 
respecte a les decisions del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya 
constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i 
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al 
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat 
de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió 
de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada 
democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del pob le de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a 
decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític 
col·lectiu, d’acord amb els principis següents:  
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– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte 
polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament 
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la 
deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en 
resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del 
dret a decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la 
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a 
decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt 
de la comunitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en 
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, 
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del 
benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i 
cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i 
l’exercici del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de 
Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els 
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius 
en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i 
entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest 
principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.” 
 
Per tot això, els grups municipals de CiU, Tots per Breda i ERC proposen al Ple municipal 
l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.-  Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, 
aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats 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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19.- Moció de suport a la declaració de sobirania d el poble de Catalunya i el procés de 
transició nacional. 
 
L’AMI presenta la següent moció: 
 
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya per 
part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, l’Ajuntament de Breda 
 
MANIFESTA  
 
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i unes formes 
de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i espiritual i en l’ordre jurídic i 
polític. 
 
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides i 
Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva. 
 
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests tres-cents 
anys i quetots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i l’Estat espanyol, 
inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat. 
 
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament 
econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la societat catalana per l’espoli que 
pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de decisió i d’autogovern que permet l’autonomia. 
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 2010, s’ha 
fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a nació o, per contra, 
iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del nostre propi Estat. 
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un procés de 
presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa l’inici de l’etapa final del 
procés de independència de Catalunya.  
 
7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest que hi ha 
una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les conseqüències.  
 
8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la sobirania 
s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició indispensable per 
exercir el dret d’autodeterminació. 
 
Per tots els fets anteriorment exposats es prenen els següents  
 
ACORDS 
 
1.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per 
l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que explicita que el poble 
català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu futur, sense 
ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una àmplia majoria parlamentària, la Declaració 
és transcendental ja que ningú, des de l’estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà 
negar a Catalunya l’exercici del dret a l’autodeterminació. 
 
2.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri convenient i no 
més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català pugui exercir el seu dret de 
lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària, que Catalunya esdevingui un nou estat 
d’Europa. 
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3.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble català a la 
constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les raons que ho avalen i 
convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al servei d’una societat més lliure, justa, 
pròspera i profundament democràtica. 
 
4.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
president del Govern Espanyol, al president del Congreso de los Diputados, als diferents grups 
polítics del Congreso de los Diputados, al president del Senado, al president del Parlament 
Europeu i als diferents grups polítics del Parlament Europeu. 
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 a favor 
Breda@XXI: 1 en contra 
 
 
20.- Moció reclamant el manteniment del contracte p rograma pel que fa a serveis socials 
bàsics  
 
El Grup Municipal Bred@XXI – PM presenta la següent moció: 
 
A dia d’avui una quarta part de la població catalana es troba vivint sota el llindar de la pobresa, 
un de cada quatre infants no fan un àpat diari en les condicions mínimes necessàries i hi ha 
gairebé 885.100 persones aturades a Catalunya (segons l’EPA). Si a això hi afegim l’esgotament 
de les ajudes de protecció social com la prestació per atur o la Renda Mínima d’Inserció, el risc 
d’exclusió social és cada cop més elevat. Hi ha més pobres i aquests ho són més que abans i 
difícilment poden cobrir les necessitats bàsiques, és a dir, alimentació i sostre.  
 
El Pla concertat, creat pels socialistes el 1988, és un programa que va suposar el 
desenvolupament actiu de prestacions bàsiques de serveis socials basat en el cofinançament 
per part de l’Estat i corporacions locals d’aquells projectes amb l’objectiu de proporcionar a la 
ciutadania serveis socials que cobreixin les seves necessitats bàsiques entre les que es trobaven 
l’ajuda a domicili i la teleassistència, previstes a la Llei de Dependència (Llei 39/2006). 
 
Després que s’hagi retallat el fons del Pla Concertat en un 65% respecte el pressupost del 
Govern Socialista del 2011 (en el que es destinaven 12.293.386,92€ a Catalunya) i en un 40% 
respecte el 2012 (destinant sols 3.896.106,49€), el passat 30 de gener la Ministra Ana Mato no 
va desmentir les darreres noticies sobre que el Govern deixarà de finançar el Pla, eliminant 
també dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2013 el programa de Teleassistència en un 
moment en què les peticions d’ajuda per emergència social s’han incrementat un 200%, i posant 
així en greu perill la xarxa més bàsica de protecció cap aquestes persones. D’altra banda, a 
Catalunya, el govern de CiU ho mira sense recordar que en aquesta matèria té competències 
exclusives i obligatòries i per tant, té l’obligació de garantir i atendre a la ciutadania desatesa per 
la dreta espanyola. 
 
Des de Bred@XXI - PM considerem necessari un compromís ferm del Govern de la Generalitat 
per tal de garantir la sostenibilitat econòmica del sistema i arreglar la situació dramàtica a la que 
ens poden abocar les retallades realitzades pel ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 
Govern d’Espanya. Bred@XXI – PM creu que és de màxima necessitat que la Generalitat 
defensi els interessos dels catalans i catalanes a qui més està colpejant la crisi i garanteixi els 
recursos dels contractes programa amb els ajuntaments, mantingui les prestacions socials 
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bàsiques i asseguri els drets socials i l’exercici de la igualtat d’oportunitats de tots els catalans i 
catalanes.  
 
Per tot l’exposat fins ara, Bred@XXI – PM proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Breda a les retallades realitzades pel Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya ja que les administracions locals no 
poden continuar assumint un increment en la prestació de serveis, sense que aquest vagi 
acompanyat de finançament. 
 
Segon.-  Demanar a la Generalitat de Catalunya que exigeixi al govern mantenir la corresponent 
aportació pressupostària vers el Programa de Teleassistència i el Pla Concertat, atès que aquest 
és fonamental per poder desenvolupar una xarxa de Serveis Socials d’atenció primària. 
 
Tercer. - Exigir a la Generalitat de Catalunya mantenir el contracte programa amb la dotació 
pressupostària adequada per fer front a les necessitats dels serveis socials bàsics. 
 
Quart. - Fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Consellera de Benestar i 
Família, entitats municipalistes, FMC i ACM, Govern de l’Estat i a tots els representants dels 
agents socials. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
Intervencions 
No n’hi ha 
 
 
21.- Moció per assegurar el suport a les persones a turades mitjançant prorroga del 
programa prepara, l’adopció de mesures contra l’atu r juvenil i de suport als desocupats 
més vulnerables i garantir un servei públic d’ocupa ció de qualitat. 
 
El Grup Municipal Bred@XXI – PM presenta la següent moció: 
 
D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el Grup Municipal Bred@XXI - PM de l'Ajuntament de Breda desitja sotmetre a la 
consideració del Ple la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
L'atur és el principal problema dels catalans i catalanes. L’any 2012 ha tancat amb 37.712 
persones aturades més (+5,23%) i 125.216 persones afiliades menys a la seguretat social (-
4,14%).  
L'actuació dels governs, tant de l’Estat com de la Generalitat, agreuja dia a dia aquest problema i 
les seves conseqüències són cada vegada més negatives per a la ciutadania, cada nova previsió 
del govern estableix un nou rècord persones aturades. 
L'atur puja i la cobertura per desocupació ha baixat del 70% al 63%, que a Catalunya significa 
210.420 persones que han esgotat totes les prestacions.  
La reforma laboral, aprovada pel Govern del Partit Popular amb el suport de CIU, basada en 
abaratir i facilitar l'acomiadament en temps de crisi, està provocant una sagnia insuportable en 
termes d'ocupació. 
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A més, en contra de les recomanacions del Consell Europeu, els Pressupostos Generals de 
l'Estat han significat una retallada dràstica de les polítiques actives d'ocupació, especialment les 
transferències a Catalunya, amb una reducció del 34% dels recursos respecte 2012, que ja es va 
reduir a l’entorn del 58%. 
Aquestes retallades signifiquen la pràctica supressió de les polítiques d’ajut i acompanyament a 
les persones aturades en la recerca d’una nova feina, ja que afecten els programes d’orientació, 
formació i requalificació. 
Per altra banda, el Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat 
pressupostària de foment de la competitivitat cercena de forma descomunal la protecció dels 
aturats en suprimir subsidis especials per als majors de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 
anys, i en expulsar de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. 
Centenars de milers de persones aturades es veuran sense protecció alguna en els propers 
mesos. 
Per últim, l'aprovació del Reial. Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es prorroga i 
reestructura el programa Prepara de requalificació professional de les persones que esgoten la 
seva protecció per desocupació, ha significat per una banda una lleugera millora en l'import a 
percebre per les persones aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però per altra banda 
n'exclou l'accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant 
greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han 
hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega 
per a la ja migrada economia familiar.  

Igualment, les polítiques en matèria: d'ocupació i protecció social desenvolupades pel govern de 
la Generalitat també estan significant una baixa cobertura de les persones més vulnerables i dels 
aturats i aturades sense cap prestació:  

-Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com el retard en el 
reconeixement de la prestació.  

-La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que significa a partir de gener 
que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i suport a la recerca de feina a les 
persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als requeriments que estableix el programa 
Prepara.  

Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan abocant 
Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys drets, i contra tota 
recomanació comunitària, menys polítiques actives per afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les 
persones aturades.  

En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal com estava concebut en el Reial 
decret-Llei 1/2011 és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha mostrat llargament la 
seva eficàcia i ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 450.000 aturats. Aquest 
programa es basa en una combinació de mesures actives d'orientació, formació i requalificació al 
mateix temps que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba sent l’única font de 
subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen gens més que aquests 
400€ per poder subsistir. 
Per tot això, el Grup Bred@XXI - PM de l'Ajuntament de Breda presenta per a la seva aprovació 
pel Ple Municipal, la següent MOCIÓ instant a la Generalitat de Catalunya a: 
 
1. negociar urgentment amb el Govern de l'Estat perquè prorrogui el programa de requalificació 

professional de les persones que esgotin la seva prestació d’atur (Prepara), tal com estava 
regulat en el Reial Decret-Llei 1/2011, per a sis mesos més a partir del mes de febrer de 
2013.  
Així mateix, perquè se'n faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa 
d'estabilitat, amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació, aconseguir una major 
coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les ajudes econòmiques 
d'acompanyament i evitar l'exclusió social.  
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2. emprendre mesures per combatre l'atur juvenil i posar en marxa programes urgents 
d'ocupació específics per a les persones joves excloses de l’actual programa Prepara i que 
continuen tenint grans dificultats per trobar feina, així com per als col·lectius més vulnerables. 

3. garantir que el servei d’ocupació públic pugui donar suport de qualitat a totes les persones 
aturades en la seva tasca de cerca d’ocupació, donant continuïtat laboral a tota la plantilla del 
SOC que realitza atenció a les persones en situació d’atur a Catalunya. 

Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
Intervencions 
No n’hi ha  
 
 
22.- Assumptes urgents. 
 
Aprovació de les memòries tècniques valorades per t al de poder concórrer al Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2013-201 6.  
 
Antecedents 
Vist que per Decret 155/2012 de 20 de novembre, de 20 de novembre, es van aprovar les bases 
reguladores per l’atorgament del finançament del PUOSC 2013-2016.  
 
Vist que els serveis tècnics municipals han redactat les memòries valorades per a poder 
concórrer a la subvenció. 
 
Per tot això és proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar les memòries valorades redactades per els serveis tècnics municipals titulades 
de la següent manera:  
 
- Adquisició d'edifici per a destinar-lo al foment de noves activitats econòmiques. 
- Urbanització del corredor Negre i claustre. 
- Rehabilitació i millores d'instal·lacions a l'edifici del Centre Cívic municipal.  
- Rehabilitació de l'edifici del carrer Convent per a destinar-lo al foment de noves activitats   
 econòmiques. 
- Millores a l'enllumenat públic per estalvi energètic. 
- Millores del clavegueram i pavimentació de les places de la Vila i de l'església. 
- Adequació de la ruta de la Tordera i la riera d'Arbúcies en el municipi de Breda. 
 
Segon.- Sol·licitar la subvenció per el quadrienni 2013-2016 per les obres abans descrites.   
 
Tercer.- Comunicar la present resolució per via EACAT al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Votació 
S’aprova la proposta amb el següent resultat: 
CIU: 4 a favor 
Tots per Breda: 2 a favor 
ERC: 4 abstencions 
Breda@XXI: 1 abstenció 
 
 



  

Ajuntament de 
Breda  

 

 

Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  

www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat 
20 

Intervencions  
El Sr. Dídac Manresa, del grup ERC-Breda, manifesta una manca d’informació. L’Alcalde li 
replica que el Departament de Governació va presentar la convocatòria i les bases de la 
subvenció el dia 6 de febrer de 2013 i que primer s’ha hagut de rebre la informació concreta, ja 
què és una nova versió del PUOSC i que sense aquesta no es podien redactar les memòries i 
sol·licitar les ajudes corresponents. 
 
 
23.- Precs i preguntes.  
 
El Sr. Andreu Pujol manifesta que consti en acte que els punts 9 i 11 del Ple estaven en Blanc, el 
dia que varen venir a veure els expedients i que cal que aquests estiguin complerts.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent el secretari 
accidental de la Corporació, en dono fe.  
 
 
L’Alcalde,      El Secretari accidental 
Jordi Iglesias i Salip      Erik Sureda Causadias 
  
 
 
 
       


