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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:  10/2015 
Caràcter:  Ordinari 
Dia:  21 de setembre de 2015 
Hora inici:  20:30 hores 
Hora d’acabament : 22:00 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 20 de juliol i de l’acta de la sessió 
plenària extraordinària de 31 d’agost de 2015. 

2. Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària. 
3. Donar compte del decret 286/2015 i de l’informe d’intervenció de l’expedient 4/2015 de 

transferència de crèdit entre partides del mateix grup de vinculació 
4. Donar compte del decret 336/2015 i de l’informe d’intervenció de l’expedient 5/2015 de 

generació de crèdit  
5. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament (PMP) 
6. Sol·licitud de fraccionament del reintegrament de la liquidació definitiva de la participació en 

els tributs de l’estat corresponent a l’exercici 2013. 
7. Aprovació inicial Exp. 6/2015 de modificació de crèdit per transferència entre partides de 

diferent vinculació jurídica. 
8. Ratificar  l’acord de Junta de Govern Local pel que s’aprova l’encàrrec a la Diputació de 

Girona per licitar la contractació agrupada de Breda amb empreses o micro-empreses de 
serveis energètics en el marc de la convocatòria d’ajuts als ajuntaments beneficiaris de la  
campanya “Del Pla a l’Acció”  

9. Aprovar la creació del fitxer Videovigilància, de titularitat de l’Ajuntament de Breda 
10. Aprovar el Document de condicions per al tractament de dades de caràcter personal per 

encàrrec de l’Ajuntament de Breda a l’empresa CESPA SA 
11. Aprovar el Document de condicions per al tractament de dades de caràcter personal per 

encàrrec de l’Ajuntament de Breda a l’empresa BOADA SA 
12. Elecció de jutge/essa de pau substitut/a de Breda 
13. Aprovació inicial de la modificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 31 reguladora 

de la taxa per a la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de 
Serveis per a la gent gran). 
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14. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riells i Viabrea i l’Ajuntament de 
Breda per a la utilització del pavelló poliesportiu municipal, temporada 2015-2016. 

15. Aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, 
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, 
les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per la llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

16. Aprovació definitiva de l’ocupació directa de la finca cadastral 3825109DG6232N0001KZ del 
municipi de Breda 

17. Proposta d’adhesió a l’Associació Òmnium Cultural, amb l’objectiu de difondre la consciència 
de la cultura catalana des del municipi de Breda. 

18. Proposta d’adhesió a la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona. 
19. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 24 d’agost de 2015 de resolució del 

conveni “d’encàrrec de gestió de la Plataforma de serveis rurals polivalents per a la gent gran 
titularitat de l’Ajuntament de Breda a l’empresa pública SUMAR, empresa d’acció social SL.” 

20. Sol·licitud ajut extraordinari per les pluges esdevingudes el dia 14 d’agost del 2015. 
21. Moció de suport a la creació de la prestació “Garantia +55”, proposta per la UGT de 

Catalunya. 
22. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 

Mediterrània. 
23. Moció per la creació d’un patronat municipal que gestioni el futur del patrimoni històric de 

Breda. 
24. Moció d’adhesió a la xarxa de municipis acollidors. 
25. Moció per declarar Breda municipi oposat al TTIP. 
26. Moció per no assistir, com a corporació, a cap tipus d’ofici religiós. 
27. Assumptes urgents. 
28. Precs i preguntes. 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordin ària del 20 de juliol i de l’acta de la sessió 
plenària extraordinària de 31 d’agost 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. 
 
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: 
 

� 13JG2015, de 13 de juliol de 2015 
� 14JG2015, de 27 de juliol de 2015 
� 15JG2015, de 10 d’agost de 2015 

 
A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’Alcaldia durant 
l’esmentat període.  
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Les Juntes esmentades, han estat facilitades als portaveus dels grups polítics mitjançant còpia en el 
moment de notificació de la convocatòria del present Ple.  
 
Intervencions 
 
El Sr. Frias demana  aclariment respecte el punt 3.4 de la JGL 13 de 13 de juliol de 2015 pel que fa a 
l’adquisició de taquilles i punts d’accés a internet per a l’espai jove degut a la posada en marxa del 
nou institut en  aquelles instal·lacions. Pregunta si aquest tipus de mobiliari l’havia de subministrar el 
Departament d’ensenyament o es tracta de mobiliari complementari? 
 
El Sr. Pujol, regidor d’educació, respon que aquest mobiliari l’havia de posar l’AMPA de l’institut. No 
obstant, l’AMPA havia demanat col·laboració de l’Ajuntament en aquest aspecte i l’Ajuntament havia 
accedit. El mobiliari bàsic per a l’institut el proporciona el Departament d’Ensenyament, però aquest 
mobiliari complementari l’AMPA va demanar que el facilités l’Ajuntament. 
 
 
3.- Donar compte del decret 286/2015 i del informa d’intervenció de l’expedient 4/2015 de 
transferència de crèdit entre partides del mateix g rup de vinculació. 
 
Es dona compte al Ple de la corporació del decret núm. 286/2015 de 15 de juliol pel qual s’aprova 
l’expedient 4/2015 de transferència de crèdit entre partides del mateix grup de vinculació, 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 sol·licita veure la factura o pressupost justificatiu d’aquesta modificació de crèdit. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja se li facilitarà. 
 
 
4.- Donar compte del decret 336/2015 i de l’informe  d’intervenció de l’expedient 5/2015 de 
generació de crèdit. 
 
Es dóna compte al Ple de la corporació del decret núm. 336/2015 de 17 d’agost pel qual s’aprova 
l’expedient 5/2015 de generació de crèdits, 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. 
 
 
 
 
 
5.- Informe del Període Mig de Pagament (PMP)  
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Per tal de donar compliment el previst al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, s’ha de trametre 
trimestralment l’informe referent al càlcul del Període Mitjà de Pagament de les Entitats Locals.  
 
Primer.-  Es dóna compte al Ple del Període Mig de Pagament del segon trimestre de 2015 calculat 
d’acord amb allò previst al Reial Decret 635/2014.  
 
Segon.-  Publicar en el web municipal els informes que, en base a aquesta informació, han estat 
comunicats al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
 
6.- Sol·licitud de fraccionament del reintegrament de la liquidació definitiva de la participació 
en els tributs de l’estat corresponent a l’exercici  2013 
 
Antecedents 
Vista la disposició addicional dècima del RDL 17/2014 de 26 de desembre de Règim especial de 
reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats locals corresponents a la 
liquidació definitiva de la participació en els Tributs de l’Estat de l’any 2013, estableix que el saldo 
deutor podrà fraccionar-se en un període de 10 anys, excepcionant el règim de reintegraments 
aplicable amb caràcter general i contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2015.  
 

1. Es vol sol·licitar el fraccionament del reintegrament del saldo deutor de la liquidació definitiva 
de l’any 2013, d’un import de 50.388,20 euros, en 120 mensualitat, sempre que es compleixin 
els requisits exigits. 
 

2. La sol·licitud l’ha d’aprovar el Ple de la corporació local i serà tramesa per la Secretària-
interventora al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb 
signatura electrònica, abans de l’1 de novembre de 2015. 

 
3. El fraccionament sol·licitat es concedirà a les entitats que compleixin els requisits de l’apartat 

3 de la disposició addicional desena: 
 

a. Les entitats locals, a més d’haver presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat 
d’entitats integrants de la corporació local corresponents a l’exercici immediatament 
anterior a aquell en el que es calculi, han de preveure que el tancament pressupostari a 
31-12-2015 compleixi amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i el límit del deute públic, 
tal com estableixen els articles 51 i 53 del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de 
març. 
Per la previsió del compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària i del límit del 
deute es tindrà en compte la informació corresponent al tercer trimestre d’execució del 
pressupost del 2015. 
 

b. El període mig de pagament no pot superar més de 30 dies del termini màxim que 
estableix la normativa de morositat, segons el PMP que es publiqui el mes d’octubre de 
2015, conforme al RDL635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i 
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament 
previstos a la L.O. 2/2012 de 27 d’abril de l’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera. 
 

4. L’aplicació efectiva del fraccionament del reintegrament es portarà a terme amb l’entrega a 
compte del mes de gener de 2016, essent els reintegraments mensuals aplicables els que 
resultin de dividir l’import pendent de reintegrar el primer dia del mes de gener entre 120 
mensualitats. 
 

5. Es mantindran aquestes condicions sempre que l’ens local aporti la liquidació dels 
pressupostos de la totalitat d’entitats que integren la corporació local i es complexin els 
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objectius i límits esmentats en el punt 3 y que es refereixen en tots els casos a 31 de 
desembre de l’exercici immediatament anterior. En el cas de que l’incompliment es produeixi 
en dos exercicis consecutius s’aplicarà a partir de l’entrega a compte del mes de gener de 
l’exercici següent al fraccionament d’acord amb el règim general que estableixin la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat de cada any. 
En el cas de que es produeixin els incompliments esmentats i hagin passat més de tres anys 
complerts des del càlcul de la liquidació definitiva corresponent, s’haurà de reintegrar l’import 
pendent entre dotze parts en els lliuraments mensuals a compte del següent any natural. 

 
6. En el cas de que a conseqüència de les liquidacions definitives de la participació en els tributs 

de l’Estat corresponents a exercicis posteriors a 2013, resultin saldos a ingressar a les 
entitats locals a les que se li apliquin el règim especial definit en aquesta disposició, aquells 
saldos compensaran l’import que quedi pendent a reintegrar per aquestes en el moment de 
calcular les liquidacions definitives. 
Si com a resultat d’aquest compensació, el saldo pendent de reintegrar corresponent a la 
liquidació de l’any 2013, fos inferior a la desena part del saldo que s’hagués fraccionat d’acord 
amb l’apartat 1 anterior, aquell es cancel·larà mitjançant reintegraments aplicats a les 
entregues a compte dels dotze mesos següents.  
 

7. Si l’import pendent de reintegrament a 31 de desembre de cada any fos igual o inferior a 500 
euros, es reintegrarà per la seva totalitat en l’entrega a compte del mes de gener. 
 

8. No podran acollir-se al règim especial regulat en aquesta disposició els municipis inclosos en 
l’article 39.1 d’aquest RDL. 

 
Atès que es compleix amb els requisits sol·licitats. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació si escau 
la proposta redactada en els termes següents: 
 
Primer.-  Aprovar sol·licitar el fraccionament del reintegrament del saldo deutor a 31 de desembre de 
2015 en 120 mensualitat, corresponents a la liquidació definitiva de la participació en els tributs de 
l’Estat de l’exercici 2013, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Segon.-  Tramitar-ho telemàticament des de l’oficina virtual de Coordinació financera amb les EELL i 
amb la signatura electrònica de la secretària-interventora, abans de l’1 de novembre de 2015. 
 
Tercer.-  Notificar aquesta sol·licitud als serveis comptables de l’ajuntament. 
  
Quart.-  Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero pregunta si es té en compte si aquest fraccionament afecta al principi d’estabilitat 
pressupostària i les ràtios d’endeutament de l’Ajuntament. 
 
L’Alcalde respon que en principi atès que és l’Estat Espanyol qui obliga a realitzar aquest 
endeutament no afecta a les ràtios d’endeutament viu i regla de despesa. Es fracciona per fer-ho més 
còmode. 
 
Votació 
 
10 vots a favor (6 ERC, 2 CIU i 2 TxB) i una abstenció (CUP) 
7.- Aprovació inicial Exp. 6/2015 de modificació de  crèdit per transferència entre partides de 
diferent vinculació jurídica 
 
Antecedents 



  

Ajuntament de 
Breda  

 

 

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

L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant decret 372/2015 de data 3 de setembre de 2015, ha 
ordenat la incoació de l’expedient núm. 6/2015 modificació de crèdit per transferència entre partides 
de diferent vinculació jurídica, davant la necessitat d’imputar l’import total o parcial del crèdit d’una o 
diverses partides pressupostàries a d’altres de diferent capítol, amb diferent nivell de vinculació 
jurídica i entre diferents grups de programa. 
 
Vist l’informe favorable per part de Secretaria-intervenció,  
 
Fonaments de Dret 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals. 
Article 40 a 42 del Reial decret 500/1990. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient Exp. 6/2015 de modificació de crèdit per transferència entre 
partides de diferent vinculació jurídica, segons el següent detall: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2015 

Pro. Eco. Descripció Crédit 
inicial BAIXES Crèdits totals 

consignats 
231 22799 SERVEIS BENESTAR SOCIAL 65.000,00 -6.500,00 58.500,00 
912 23000 DIETES CARRECS ELECTES 59.500,00 -3.000,00 56.500,00 
920 21200 EDIFICIS ADMINISTRACIÓ 8.000,00 -4.000,00 4.000,00 

920 22100 
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS 
ADM.GRAL. 18.000,00 -9.000,00 9.000,00 

920 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 21.000,00 -4.000,00 17.000,00 
920 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 23.000,00 -10.500,00 12.500,00 
920 2260907 ACTIVITATS JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 15.000,00 -2.600,00 12.400,00 
920 22700 SERVEIS NETEJA D'EDIFICIS 125.000,00 -5.000,00 120.000,00 

932 22708 
SERVEIS DE RECAPTACIÓ I CADASTRE A FAVOR DE 
L'ENTITAT 84.500,00 -20.000,00 64.500,00 

011 31000 INTERESSOS PRÉSTECS 43.500,00 -15.500,00 28.000,00 
943 46700 APORTACIONS A CONSORCIS 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 

     TOTAL BAIXES  
 

-83.100,00   

Pro. Eco. Descripció Crédit 
inicial ALTES Crèdits totals 

consignats 

171 21000 
INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS (VIALS, 
PARCS, CARRETERES) 120.000,00 20.500,00 140.500,00 

340 21200 EDIFICIS DE BENS PUBLICS ESPORTIUS 28.000,00 15.000,00 43.000,00 

320 22100 
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA I 
CASES 9.000,00 5.000,00 14.000,00 

342 22100 
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS 25.000,00 4.000,00 29.000,00 

334 2260902 ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES 20.000,00 9.000,00 29.000,00 

338 2260906 
ACTIVITATS FESTIVES (NADAL, REIS, CARNAVAL I 
D'ESTIU) 25.000,00 7.800,00 32.800,00 

4311 2260909 
FIRES I PROMOCIÓ COMERCIAL,INDUSTRIAL I 
TURÍSTICA 30.000,00 12.000,00 42.000,00 

459 21000 
INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS (CAMINS I 
CARRETERES) 10.000,00 8.500,00 18.500,00 

011 91300 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS 291.000,00 1.300,00 292.300,00 
     TOTAL ALTES  

 
83.100,00   

 
Segon.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost sense necessitat 
de posterior acord plenari. 
 
Tercer.-  Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat , resumit per capítols, 
al BOP i al tauler d'anuncis. 
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Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero pregunta què és tan important a la partida 210. 
 
L’Alcalde respon que és el manteniment de l’asfalt, vials, voreres, il·luminació, fanals... El que es fa 
des de la Brigada de Serveis. És una partida fonamental. 
 
La Sra. Cortada comenta que els ha sobtat molt la reducció en 6.500,00€ en benestar social, 
demanen motius i serveis que quedaran afectats. 
 
L’Alcalde aclareix que es no es veuran afectats serveis socials bàsics. Que és un còmput matemàtic 
de projeccions a finals d’any.  
 
Sr. Frias demana aclariment sobre les partides que es veuran afectades una era la de Serveis i 
benestar social, entenent que són partides que s’exhaureixen bastant es pensen reduir ajudes? 
 
També demana que s’aclareixin com s’assumiran les despeses de les partides com la de 
subministrament d’energia elèctrica, les primes d’assegurança, si s’ha negociat amb el servei de 
recaptació i cadastre. 
 
Que s’expliquin els augments al subministrament d’energia elèctrica a les cases dels mestres, 
equipaments esportius i fires. 
 
L’Alcalde li respon que no s’ha retallat cap partida amb la voluntat que afectés serveis, a 1 de 
setembre s’ha fet una projecció s’han mirat les partides que tenien marge i les que no i de les que en 
tenen es retallen garantint el manteniment dels serveis que s’estan donant fins ara. 
 
Hi havia pressupostats només 9.000,00€ per fer la Fira de l’Olla i no era possible fer-la amb aquest 
pressupost. 
 
Consideren que ens els sis últims mesos de legislatura hi ha partides en les que s’ha tret 
excessivament suc deixant-la a lliure albir els últims sis mesos de l’any. 
 
El Sr. Frias diu que amb la confiança de seguir al govern es va fer un ús responsable del pressupost 
municipal.  
 
El que més cridava l’atenció era el tema energètic perquè aquestes despeses tendeixen a pujar i no 
ha reduir-se. 
 
L’Alcalde pregunta com pensaven fer la Fira de l’Olla amb 9.000,00€? 
 
El Sr. Frias diu que la partida de Fires inclou també les despeses de la Fira d’Entitats, en la que 
també s’engloben despeses de festes.  
 
L’Alcalde diu que per posar un exemple per la Fira d’Entitats el DJ va costar 5.000,00€ i que entre 
14.000,00 i 9.000,00€ hi ha molta diferència i vostè sap el que costa muntar la Fira de l’Olla. 
El Sr. Frias diu que és una partida de promoció econòmica, no només fires. 
 
Que hi havia un conveni signat amb la UBIC que no està renovat, que permetia col·laborar amb la 
UBIC en temes de promoció i que la UBIC retornava amb inversions en el municipi. Amb tot això 
s’aconseguia que no tota la despesa sortís del pressupost municipal, sinó amb col·laboracions amb 
altres entitats. 
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El Sr. Alcalde diu que el tema de la UBIC, com totes les coses bones que es feien en el poble, es 
seguirà treballant per mantenir-les. 
 
Votació 
 
6 vots a favor (ERC), 4 vots en contra (CIU i TxB) i una abstenció (CUP) 
 
 
8.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local pel que s’aprova l’encàrrec a la Diputació de 
Girona per licitar la contractació agrupada de Bred a amb empreses o micro-empreses de 
serveis energètics en el marc de la convocatòria d’ ajuts als ajuntaments beneficiaris de la  
campanya “Del Pla a l’Acció” 
 
Per part de l’Alcalde s’exposa el contingut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’agost 
de 2015, que literalment diu: 
   
“Aprovar l’encàrrec a la Diputació de Girona per li citar la contractació agrupada de Breda amb 
empreses o micro-empreses de serveis energètics en el marc de la convocatòria d’ajuts als 
ajuntaments beneficiaris de la  campanya “Del Pla a  l’Acció” 
 
Antecedents  
D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria publicades mitjançant el 
BOP número 36 de data 26 de febrer de 2015, les activitats objecte de la Línea 4 de l’ajut, relatives a 
l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, s’hauran d’executar 
amb empreses de serveis energètics o microempreses de serveis energètics. 
 
En virtut del punt cinquè d’aquestes bases reguladores, relatiu a les “condicions d’execució” es dona 
la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de delegar la competència de contractació d’aquestes 
empreses de serveis energètics, per l’objecte de la línia 4 de la subvenció, a la Diputació de Girona 
per tal que es dugui a terme a través de la contractació agregada amb d’altres municipis beneficiaris, 
a través de la formalització d’un conveni de col·laboració. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació, a través del Projecte BEenergi, té 
l’objectiu d’agrupament de les inversions en energia sostenible pels municipis gironins per tal 
d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, 
en tant que es tracta d’una matèria innovadora. 
 
El present projecte ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la 
Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
 
Per tal doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions l’adquisició 
dels equipaments, en virtut de la clàusula cinquena de les bases reguladores de la campanya “del Pla 
a l’Acció” es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona i es formalitza el 
conveni de col·laboració de l’Annex I. 
 
Vist que l’Ajuntament de Breda ha estat seleccionat en la convocatòria d’ajuts als ajuntament de la 
província de Girona del “Pla a l’Acció”. 
 
Vist que, com a beneficiari de l’ajut de la Línea 4 de la campanya del Pla a l’Acció de la Diputació de 
Girona, l’Ajuntament de Breda té interès en contractar la gestió de l’enllumenat públic a través d’una 
empresa de serveis energètics (ESE o mESE) 
 
Vista la clàusula cinquena de les bases reguladores de la convocatòria de la campanya “del Pla a 
l’Acció”, relatives a les condicions d’execució, l’Ajuntament de Breda està interessat en utilitzar els 
serveis que ofereix la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència Técnica i jurídica per procedir a 
la contractació de la gestió de l’enllumenat públic a través d’una empresa de serveis energètics (ESE 
o mESE). 
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La fòrmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a l’article 
15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del 
procediment administratiu comú i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions publiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni 
per formalitzar l’encàrrec. 
 
En virtut de l’article 123.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o d’activitats a altres administracions 
públiques és el Ple. 
 
Atès que durant el termini atorgat per a l’acceptació de la subvenció, que coincideix amb el mes 
d’agost, no hi ha previsió de celebrar Ple. 
 
Atès que d’acord amb la base 11 de les Bases específiques reguladores de subvencions al 
Ajuntaments en el marc del Programa Pla a l’Acció, els ajuntaments beneficiaris de les línies 3 i 4 que 
hagin optat participar en un procés de compra o contractació agregada, hauran de presentar en el 
termini de 20 dies, l’encàrrec i el conveni de gestió aprovat per l’òrgan competent. En el supòsit de no 
presentar tota la documentació sol·licitada en el termini establert, es revocarà la subvenció concedida. 
 
Vist l’informe de secretaria i tenint en compte que aquest acord serà ratificat pel Ple de l’ajuntament 
en la propera sessió que es celebri. 
 
Legislació aplicable 
Bases específiques reguladores i convocatòria de les subvencions de la campanya del “Pla a l’Acció” 
any 2015. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
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 allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.-  Acceptar la subvenció de 30.000€, concedida per la Diputació de Girona, inclosa en la Línia 
4 de la campanya del “Pla a l’Acció” 2015 per a externalitzar la gestió de l’enllumenat públic de Breda 
a través d’una empresa de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics. 
 
Segon.-  Encarregar a la Diputació de Girona, la gestió de la contractació d’una empresa de serveis 
energètics o micro-empreses de serveis energètics per a la gestió de l’enllumenat públic de Breda. 
 
Tercer.-  Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de la Diputació són els que 
consten al conveni tipus transcrit a l’annex. 
 
Quart.-  Aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona amb els recursos del Projecte 
BEenerGi, que s’adjunta com annex al present acord. 
 
Cinquè.-  La Diputació, gestionarà la contractació objecte d’aquest encàrrec agregant-la amb d’altres 
ajuntaments, en la mesura que aquesta agrupació sigui possible. 
 
Sisè.-  Sotmetre aquest a ratificació del Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que es 
celebri. 
 
Setè.- Facultar a l’Alcalde per a formalitzar els documents que siguin necessaris per a l’execució 
d’aquest acord i en especial per a la signatura del conveni.” 
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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 de l’encàrrec a la Diputació de Girona per licitar la contractació 
agrupada de Breda amb empreses o micro-empreses de serveis energètics en el marc de la 
convocatòria d’ajuts als ajuntaments beneficiaris de la  campanya “Del Pla a l’Acció”. 
 
Segon.-  Notificar la present ratificació a la Diputació de Girona. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero demana que se li aclareixi el que és la contractació agregada. 
 
El Sr. Alcalde diu que inclou diversos municipis adherits al conveni i que la contractació es gestiona 
des de la Diputació. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
9.- Aprovar la creació del fitxer Videovigilància , de titularitat de l’Ajuntament de Breda 
 
Antecedents 
L’Ajuntament de Breda disposa de diferents fitxers amb dades de caràcter personal creats amb 
anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  
 
En l’actualitat s’observa la necessitat de crear un nou fitxer que integrarà les imatges que 
s’enregistraran mitjançant càmeres de videovigilància a diferents instal·lacions municipals. El 
tractament de les imatges es portarà a terme donant compliment a la normativa reguladora de la 
videovigilància i respectant absolutament els drets de les persones interessades o afectades. 
 
La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les administracions 
públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de creació, modificació o 
supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de caràcter general. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer.-  Aprovar la creació del fitxer Videovigilància, de titularitat de l’Ajuntament de Breda 
(Responsable del fitxer en els termes de la normativa de protecció de dades) en els termes següents: 
 
 
 
Fitxer Videovigilància 
 
1.- Nom del fitxer: Videovigilància  
2.- Finalitat i usos: Registre d’imatges de les persones que accedeixen a instal·lacions municipals. 
Control d’accessos. Seguretat 
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones que accedeixen a instal·lacions municipals 
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat  
5.- Procediment de recollida de dades: Enregistrament d’imatges mitjançant videocàmeres 
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6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Imatge 
7.- Sistema de tractament: Automatitzat 
8.- Cessions: No es preveuen  
9.- Transferències internacionals: No es preveuen 
10.- Unitat responsable: Alcaldia 
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació: Ajuntament de Breda 
12.- Nivell de seguretat: Bàsic 
 
Segon.-  S’adoptaran les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la 
confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu dels seus drets per 
part de les persones afectades o interessades. S’aplicaran les mesures de seguretat de nivell bàsic 
exigides per la normativa. El detall de les mesures i la seva aplicació concreta figuren en el Document 
de seguretat de l’Ajuntament.  
 
Tercer.- . Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero comenta que pel que fa a aquest punt com als 10 i 11 entenem que s’han d’aprovar 
per tema de protecció de dades, però que és impossible fiscalitzar l’acció de govern en 4 dies i en 
plena campanya electoral. 
 
L’Alcalde respon que no és la quantitat sinó la qualitat. Hi ha molts punts que són de tràmit. 
 
El Sr. Montero demana que es permetés la consulta dels punts que estiguessin tancats amb 
anterioritat a la notificació de la convocatòria oficial. 
 
Votació 
 
10 vots a favor (6 ERC, 2 CIU i 2 TxB) i una abstenció (CUP) 
 
 
10.- Aprovar el Document de condicions per al tract ament de dades de caràcter personal per 
encàrrec de l’Ajuntament de Breda amb l’empresa CES PA SA 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2014 va adjudicar a 
l’empresa CESPA, Compañia Española de servicios públicos auxiliares SA, el contracte de serveis de 
neteja dels edificis municipals. 
 
El Plec de clàusules administratives particulars, de la Contractació del Servei de neteja d’edificis 
municipals, mitjançant procediment obert, establia en la clàusula 21. Compliment de la legislació 
social, entre d’altres el següent: 
 
“... 
El contractista que resulti adjudicatari del procés de licitació està obligat per aquesta clàusula a 
absorbir el personal adscrit al servei, segons es disposa a l’article 65 del Conveni col·lectiu de treball 
del sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya 2010-2013. Aquesta subrogació tindrà lloc en la 
mateixa posició jurídica de l’ajuntament de Breda, actual empleador, en tots els contractes de treball. 
La relació de personal, amb els seus costos anuals està continguda a l’annex 1 de personal d’aquest 
plec. ...” 
 
Per tot el que s’ha exposat fins ara es fa necessari signar amb CESPA SA un document de 
condicions per al tractament de dades de caràcter personal que estableix el que es reprodueix 
literalment: 
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“DOCUMENT DE CONDICIONS PER AL TRACTAMENT DE DADES D E CARÀCTER PERSONAL 
PER ENCÀRREC DE L’AJUNTAMENT DE BREDA 
  
A Breda, ___ de ____________ de __________ 
 

REUNITS 
 
D’una part l’Il·lm. Sr. Dídac Manresa Molins, en qualitat d’alcalde-president de l’AJUNTAMENT DE 
BREDA (en endavant l’AJUNTAMENT), que actua en representació d’aquesta corporació, assistit per 
la Sra. Maite Pérez, en la seva qualitat de secretària de l’Ajuntament per tal de donar fe de l’acte 
 
D’altra part, el Sr. _____________________, en nom i representació de CESPA, COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES SA (en endavant CESPA), amb CIF 
A82741067 i domicili al carrer B, 16-22, sector B, Polígon Industrial Zona Franca, de Barcelona (CP 
08040) 
 
Es reconeixen ambdues parts, mútuament i recíproca, capacitat legal suficient per a signar el present 
document i 

 
EXPOSEN 

 
A) Que l’AJUNTAMENT ha contractat a CESPA la neteja de locals municipals. 
 
B) Que per a la prestació d’aquests serveis CESPA haurà d’accedir a locals o equips en els que es 
custodien dades de caràcter personal responsabilitat de l’AJUNTAMENT. 
 
C) Que, en compliment de l’art. 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de 
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), el tractament de dades de caràcter 
personal per part de tercers per a oferir serveis al responsable del fitxer requereix la seva 
formalització amb indicació dels deures i obligacions en relació a aquest tractament. 
 
D) Que CESPA es troba al corrent del compliment de les mesures exigides per la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. Disposa del preceptiu Document de seguretat, elaborat a 
partir d’aquesta normativa. El té actualitzat i en aplicació i compleix els procediments i mesures de 
seguretat que s’hi preveuen.  
 
I per aquests motius, les parts subscriuen el present document d’acord amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte 
L’objecte del present document és regular el secret al que estarà obligat el personal de CESPA amb la 
finalitat de poder realitzar els serveis descrits a la part expositiva d’aquest document, per la qual cosa 
aquesta haurà de permetre l’accés de CESPA a locals i equips de l’AJUNTAMENT. 
 
Aquest tractament es realitzarà tot respectant el que estableixen la LOPD i el Reial decret 1.720/2007, 
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, 
o normativa que els substitueixi. CESPA declara complir plenament aquestes exigències i tenir 
plenament incorporats als seus protocols de treball els principis i mesures previstos a l’esmentada 
normativa. L’AJUNTAMENT podrà sol·licitar en qualsevol moment a CESPA que acrediti degudament 
el compliment de les citades exigències i mesures de seguretat. 
 
SEGONA.- Mesures i nivell de seguretat 
La prestació del servei contractat no requereix accés o tractament de dades. En conseqüència el 
personal de CESPA no podrà accedir, ni utilitzar, i evitarà visualitzar documents, suports o sistemes 
d’informació que puguin contenir dades o informació protegida. El personal de CESPA quedarà obligat 
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a guardar secret de les dades que hagi pogut conèixer accidentalment o de forma fortuïta durant la 
prestació del servei. 
 
TERCERA.- Subcontractació 
CESPA no subcontractarà la realització de treballs o funcions assumides en virtut de la prestació de 
serveis a favor de l’AJUNTAMENT excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de 
l’AJUNTAMENT. 
 
QUARTA.- Durada i resolució del contracte 
El present contracte es considera accessori del contracte o acord entre ambdues parts de prestació 
dels serveis descrits a la part expositiva d’aquest document, motiu pel qual la seva durada i extinció hi 
queda supeditada. No obstant, l’incompliment de les obligacions assumides en virtut del present 
document, implicarà la resolució de la relació contractual amb reserva de les accions legals que 
corresponguessin. 
 
CINQUENA.- Llei aplicable i fur 
El present contracte es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui 
expressament regulat. Serà d’aplicació en tot cas la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. Per a les controvèrsies que poguessin sorgir en la seva aplicació i 
interpretació, les parts es sotmetran a la competència dels jutjats i tribunals de Santa Coloma de 
Farners amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.” 
 
Legislació aplicable 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
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 el text i la signatura del “Document de condicions per al tractament de dades de 
caràcter personal per encàrrec de l’Ajuntament de Breda amb l’empresa CESPA SA”. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a CESPA SA. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 
 
Votació 
 
10 vots a favor (6 ERC, 2 CIU i 2 TxB) i una abstenció (CUP) 
 
 
 
 
11.- Aprovar el Document de condicions per al tract ament de dades de caràcter personal per 
encàrrec de l’Ajuntament de Breda amb l’empresa BOA DA SA 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 22 de maig de 2015, va aprovar la 
contractació de sistemes de seguretat de diverses instal·lacions municipals. 
 
Essent l’empresa M. BOADA, SA la responsable de la instal·lació i el seu manteniment és necessari 
signar-hi un document de condicions per al tractament de dades de caràcter personal que estableix el 
que es reprodueix literalment: 
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“DOCUMENT DE CONDICIONS PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
PER ENCÀRREC DE L’AJUNTAMENT DE BREDA 
  
A Breda, ___ de ____________ de __________ 
 

REUNITS 
 
D’una part l’Il·lm. Sr. Dídac Manresa Molins, en qualitat d’alcalde-president de l’AJUNTAMENT DE 
BREDA (en endavant l’AJUNTAMENT), que actua en representació d’aquesta corporació, assistit per 
la Sra. Maite Pérez, en la seva qualitat de secretària de l’Ajuntament per tal de donar fe de l’acte 
 
D’altra part, el Sr. _____________________, en nom i representació de M. BOADA SA (en endavant 
M. BOADA), amb CIF A58281262 i domicili al PAE d’Osona, carrer Tarragona núm. 14, de Vic (CP 
08500) 

 
Es reconeixen ambdues parts, mútuament i recíproca, capacitat legal suficient per a signar el present 
document i 

EXPOSEN 
 
A) Que l’AJUNTAMENT ha contractat a l’empresa M. BOADA serveis d’instal·lació i manteniment d’un 
sistema de videovigilància. 
 
B) Que per a la prestació d’aquests serveis M. BOADA haurà d’accedir, obtenir o tractar dades de 
caràcter personal responsabilitat de l’AJUNTAMENT. 
 
C) Que, en compliment de l’art. 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de 
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), el tractament de dades de caràcter 
personal per part de tercers per a oferir serveis al responsable del fitxer requereix la seva 
formalització amb indicació dels deures i obligacions en relació a aquest tractament. 
 
D) Que M. BOADA es troba al corrent del compliment de les mesures exigides per la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. Disposa del preceptiu Document de seguretat, elaborat a 
partir d’aquesta normativa. El té actualitzat i en aplicació i compleix els procediments i mesures de 
seguretat que s’hi preveuen.  
 
I per aquests motius, les parts subscriuen el present document d’acord amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte 
L’objecte del present document és regular el tractament per part de M. BOADA de dades caràcter 
personal de persones que accedeixin a instal·lacions municipals, de responsabilitat de 
l’AJUNTAMENT, amb la finalitat de poder realitzar els serveis descrits a la part expositiva d’aquest 
document, per la qual cosa aquest haurà de posar a disposició de M. BOADA o permetre-li l’accés i 
tractament de les esmentades dades de caràcter personal. 
 
Aquest tractament es realitzarà d’acord amb el que estableixen la LOPD i el Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, 
o normativa que els substitueixi. M. BOADA declara complir plenament aquestes exigències i tenir 
plenament incorporats als seus protocols de treball els principis i mesures previstos a l’esmentada 
normativa. L’AJUNTAMENT podrà sol·licitar en qualsevol moment a M. BOADA que acrediti 
degudament el compliment de les citades exigències i mesures de seguretat. 
 
SEGONA.- Mesures i nivell de seguretat 
M. BOADA tindrà accés a dades de caràcter personal del fitxer Videovigilància, de titularitat de 
l’AJUNTAMENT i de nivell de seguretat bàsic. 
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El tractament s’efectuarà per accés remot als sistemes de l’AJUNTAMENT. M. BOADA i el seu 
personal no podran incorporar dades a sistemes o suports diferents als de l’AJUNTAMENT, excepte 
quan això sigui necessari per a la prestació del servei contractat. 
 
TERCERA.- Obligacions de M. BOADA 
1.- M. BOADA només tractarà les dades obtingudes o a les que tingui accés d’acord amb les 
instruccions de l’AJUNTAMENT. 
2.- Les dades facilitades no s’aplicaran ni utilitzaran amb finalitat diferent a la que figura a aquest 
document, ni M. BOADA les comunicarà, ni tan sols a efectes de la seva conservació, a tercers, 
excepte en allò que s’indica a la clàusula cinquena del present document. 
3.- M. BOADA i el personal al seu servei estan obligats a guardar secret i absoluta reserva respecte a 
les dades que els han estat confiades o a les que tindrà accés. Accediran a les dades únicament els 
empleats que siguin necessaris per a complir les obligacions assumides per M. BOADA. 
4.- M. BOADA haurà d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que 
garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, 
sostracció, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de 
les dades i els riscos a què estiguin exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o 
natural. 
5.- Amb la resolució de la relació contractual entre ambdues parts, les dades que estiguessin sota 
custòdia de M. BOADA seran eliminades en la seva totalitat o retornades a l’AJUNTAMENT, o bé 
lliurades a un tercer segons indiqui l’AJUNTAMENT, tenint en compte que això afectarà els diferents 
suports o documents on aquestes puguin constar: bases de dades en discs, fitxers temporals, còpies 
de seguretat, suports en paper, etc. No obstant M. BOADA conservarà les dades degudament 
bloquejades mentre es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb l’AJUNTAMENT. 
6.- Si fos el cas, un cop s’hagi realitzat l’eliminació de dades esmentada en el punt anterior, M. 
BOADA es compromet a lliurar, a petició de l’AJUNTAMENT, una declaració per escrit on consti que 
s’ha portat a terme. 
 
QUARTA.- Exercici de drets per part dels interessat s o afectats 
M. BOADA no atendrà directament les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició al 
tractament i cancel·lació per part dels interessats o afectats. Si li arribessin sol·licituds en aquest 
sentit, informarà als interessats o afectats de la possibilitat de dirigir-se a l’AJUNTAMENT per a 
l’exercici d’aquests drets. 
 
CINQUENA.- Subcontractació 
M. BOADA no subcontractarà la realització d’altres treballs o funcions assumides en virtut del present 
document excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de l’AJUNTAMENT.  
 
SISENA.- Dades de les parts  
Els representants de cada part declaren estar informats que les dades personals que figuren en el 
present document s’incorporaran als respectius fitxers creats per a la gestió de les relacions amb 
clients o proveïdors. Les referències de cada part que figuren a l’encapçalament del document són les 
adequades per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació reconeguts per la 
Llei. Cada part es compromet a comunicar a l’altra qualsevol variació en les dades aportades. En cas 
de no comunicació de variacions s’entendrà que les aportades fins el moment són exactes i 
actualitzades. 
 
SETENA.- Durada i resolució del contracte 
El present document es considera accessori del contracte o acord entre ambdues parts de prestació 
dels serveis descrits a la part expositiva, motiu pel qual la seva durada i extinció hi queda supeditada. 
No obstant, l’incompliment de les obligacions assumides en virtut del present document, implicarà la 
resolució de la relació contractual amb reserva de les accions legals que corresponguessin. 
 
VUITENA.- Llei aplicable i fur 
El contingut del present document es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola en allò 
que no estigui expressament regulat. Serà d’aplicació en tot cas la normativa vigent en matèria de 
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protecció de dades de caràcter personal. Per a les controvèrsies que poguessin sorgir en la seva 
aplicació i interpretació, les parts es sotmetran a la competència dels jutjats i tribunals de Santa 
Coloma de Farners amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.” 
 
Legislació aplicable 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant 
càmeres de videovigilància. 
 
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 el text i la signatura del “Document de condicions per al tractament de dades de 
caràcter personal per encàrrec de l’Ajuntament de Breda amb l’empresa BOADA SA”. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a BOADA SA. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 
 
Votació 
 
10 vots a favor (6 ERC, 2 CIU i 2 TxB) i una abstenció (CUP) 
 
 
12.- Elecció de jutge/essa de pau substitut/a de Br eda 
 
Antecedents 
En data 7 de juliol de 2015 es va dictar edicte per a la presentació de proposta de nomenament de 
Jutge de Pau Substitut, on es concedia un termini de quinze dies hàbils des de la seva publicació al 
BOPG, per a presentar la documentació necessària per prendre part en l’esmentada elecció. 
 
L’edicte ha estat exposat al tauler d’anuncis del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 de Santa 
Coloma de Farners i al de l’Agrupació de Secretaries de Jutjat de Pau de Breda. 
 
Finalitzat el termini establert per a la presentació de sol·licituds, en data 6 d’agost de 2015, es 
certificava que no s’havia presentat cap instància per prendre part en el procés de selecció del Jutge 
de Pau Substitut de Breda. 
 
Mitjançant registre d’entrada núm. 2101 de data 19 d’agost de 2015 i fora de termini, la Sra. Montse 
Hernández Moreno, amb DNI 45.537.952-E, ha presentat la seva candidatura pel càrrec de 
Jutge/essa de Pau Substitut/a juntament amb la documentació acreditativa de les condicions 
requerides a les bases. 
 
En aquest procés, i en el cas de Breda, correspon a la Corporació proposar qui ha de ser Jutge/essa 
de Pau Substitut/a segons ofici que consta a l’expedient, tramés per la Secretaria de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Valorats el currículum vitae presentat per la Sra. Montse Hernández Moreno, se la proposa per al 
nomenament al càrrec de Jutgessa de Pau Substituta de Breda. 
 
Legislació aplicable 
Els articles 4 a 6, 20, 21 i article 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutge/essas de Pau. 
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Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial. 
Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. 
L’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 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 .- Proposar pel càrrec de Jutge/essa de Pau Substitut/a del municipi de Breda a la Sra. Montse 
Hernández Moreno 
 
Segon .- Trametre aquest acord al Sr. Jutge/essa Degà de Primera Instància i Instrucció de Santa 
Coloma de Farners i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, proposant el seu nomenament. 
 
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 unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
13.- Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal núm. 31 reguladora de la 
taxa per a la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de 
Serveis per a la gent gran) 
 
Antecedents  
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les 
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests. Procedirà aprovar la modificació d’aquestes 
Ordenances si és necessari, les quals han de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació. 
 
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a: 

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

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

 
L’Acord d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple, d’acord amb 
el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i la validesa de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, 
com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Es creu convenient que la Ordenança Fiscal número 31 vigent en el municipi de Breda sigui 
modificada degut al canvi de gestió en la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals 
polivalents. 
 
Vist l’informe de la secretària interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Legislació aplicable 
Article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
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Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de la Ordenança Fiscal número 31 
segons el següent detall: 
 
Article 6 - Quota tributària 
 
6.1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials i d’acolliment 
que hagin sol·licitat o que s’utilitzin en la realització del servei. 
 
6.2 A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents: 
 
 Serveis € 
Servei d’estada   
De quatre hores (matí o tarda) 100,00 
De vuit hores (matí i tarda) 250,00 
Tallers (memòria, animació sociocultural, psicomotricitat ...)  
Assistència d’un dia 20,00 
Assistència de dos dies 40,00 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la 
Corporació durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar 
les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, la corporació local 
adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, resolent les reclamacions que haguessin presentat i 
aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les modificacions a què es refereixi 
l’acord provisional.  
 
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari i es procedirà a la modificació del llibre de les 
ordenances fiscals.  
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
La Sra. Cortada pregunta per quins criteris o amb quins motius es decideix rescindir el contracte. 
 
La  Sra. Marès responen que són econòmics. És inviable econòmicament mantenir el centre com fins 
ara. 
 
La Sra. Cortada demana si podrà veure els documents que ho acrediten. 
 
Se li respon afirmativament des de la regidoria. 
 
La Sra. Cortada pregunta quin model de centre es vol tirar endavant. 
 
Intervé l’Alcalde al·legant que respondrà ell ja que ha portat el tema personalment. Explica que 
bàsicament els problemes que existeixen són econòmics i que el model que es vol tirar endavant és 
el que actualment existeix. 
 
Que tal i com va passar amb el projecte de construcció d’un Centre de Dia i es va acabar construint 
una Plataforma de Serveis Rurals Polivalents, ara no és possible seguir treballant amb el que es va 
acabar creant ja que no funcionava ni a nivell econòmic ni a nivell personal ja que hi havia queixes tan 
dels usuaris com del personal. 
 
Estem parlant d’adequar-nos a la viabilitat i necessitat del municipi.  
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Pel que fa a les subvencions, per optar a les que es poden oferir des del departament de Benestar 
Social vol dir augmentar els serveis que s’ofereixen, el personal que se’n fa càrrec i tot això augmenta 
molt les despeses en general cosa que no s’havia fet, ni es pensava fer. 
 
La primera setmana de govern van reunir-se amb SUMAR i ells proposaven una aposta clara per 
tirar-ho endavant o bé a ells no els interessava. Amb el servei actual no en fèiem prou ni els uns ni els 
altres. La decisió és política i basada en criteris de necessitats de la societat i econòmics. 
 
La Sra. Cortada consulta si hi haurà personal qualificat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que el personal que hi haurà serà d’acord amb la legalitat. 
 
La Sra. Cortada pregunta, que atenen que el contracte s’acaba el 30 de setembre, si es té un 
reglament d’ús i gestió del Centre. 
 
El Sr. Alcalde  diu que no es l’objecte del debat, però que s’hi està treballant i que els usuaris no 
notaran cap diferència. 
 
La Sra. Cortada pregunta si es seguiran demanant subvencions, com es feia fins ara o bé ja no valdrà 
la pena. 
 
El Sr. Alcalde li respon que es demanaran les subvencions que siguin susceptibles de ser  
demanades i rebudes. Que el que és útil en les subvencions és que siguin concedides i no només 
sol·licitades. Que actualment no hi  ha recursos per a un Centre de Dia. 
 
La Sra. Cortada diu que el govern anterior havia parlat amb el departament per tenir accés a places 
concertades. Pregunta si en el nou projecte es continuarà lluitant per aquestes places 
subvencionades. 
 
El Sr. Alcalde explica que ateses totes les modificacions i grans inversions a realitzar i no assumibles 
pel pressupost municipal no es podrà optar a places subvencionades, que de totes maneres tampoc 
es sabia si s’haguessin acabat concedint. Des de l’equip de govern es treballa amb la realitat i no amb 
supòsits. 
 
El Sr. Frias pregunta si l’Ajuntament agafarà el mateix compromís d’exigir les mateixes ràtios de 
professional per usuaris que s’estaven seguint fins ara. Que es segueixi com es tenia previst de parlar 
amb pobles del voltant per ser un centre mancomunat. 
 
El Sr. Alcalde comenta que s’ha ofert un servei pel qual no hi ha demanada d’usuaris, el que genera 
una situació que no és del gust de ningú i que per tant és una opció buscar usuaris fora de Breda. El 
tema de les ràtios ja s’estava respectant ara i es seguirà fent, sempre i quan sigui necessari i que es 
publicitarà i potenciarà la recerca per augmentar el nombre d’usuaris. 
 
El Sr. Frias diu que des de Tots per Breda insten a què es parli amb alcaldes del voltant per proposar 
el servei amb altres pobles i arribar a acords per potenciar el centre. 
 
L’Alcalde li comenta que ens converses informals ja s’ha parlat i que la proposta està molt bé, però 
que això es podria haver fet abans... 
 
El Sr. Frias li diu que ja es va fer i que pretenien seguir-ho fent en la següent legislatura, tot i que no 
va poder ser. I que insten el govern actual a fer el que ells volien fer. 
 
Sr. Montero pregunta què acaba sent finalment  i exposa que segons la seva manera de veure-ho 
l’antic equip de govern no ho va fer bé. Consideren des del seu grup que és un despropòsit. I 
pregunta si no seria convenient fer un concurs públic. 
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L’alcalde li respon que, per tal d’evitar el tancament del centre i privar als usuaris actuals dels serveis 
que s’oferien fins al moment s’ha fet un contracte menor. I que tal i com s’exposa en l’expedient la 
idea és fer el concurs públic l’any que ve, tal i com ja saben també les persones que es contracten per 
oferir el servei aquest any. 
 
Votació 
 
8 vots a favor (6 ERC, i 2 TxB) i 3 abstencions ( CIU i CUP) 
 
 
14.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Riells i Viabrea i Breda per a 
la utilització del pavelló poliesportiu municipal, temporada 2015 – 2016 
 
Antecedents 
Degut a l’increment d’activitats esportives que es realitzen al municipi de Breda, les actuals 
instal·lacions esportives no permeten donar cobertura a tota la demanda, pel que s’ha sol·licitat a 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea la cessió d’un espai municipal per a la pràctica esportiva. 
 
L’Ajuntament de Riells i Viabrea disposa del Pavelló poliesportiu que per proximitat i característiques 
respon a les necessitats per a la pràctica d’esport en pista coberta i que amb l’actual calendari 
d’activitats previstes per a la temporada 2015 – 2016 permetria la cessió d’ús de les seves 
instal·lacions. 
 
Les dues Corporacions tenen la voluntat de cooperar per tal de possibilitar als usuaris d’ambdues 
poblacions la utilització de les instal·lacions esportives, pel que es proposen la subscripció d’un 
conveni de col·laboració, el que s’adjunta com a document annex. 
 
Legislació aplicable 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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 el text del Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Riells i Viabrea i Breda 
per a la utilització del pavelló poliesportiu municipal, temporada 2015 – 2016: 
“REUNITS: 
 
D’una part el Sr. ............, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè actua com Alcalde de 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea, amb domicili a .................. i NIF..........  , en el seu nom i 
representació, en ús de les atribucions de l’article 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 
règim local i 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya.  
 
I d’altra part el Sr. ........., de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè actua com Alcalde de 
l’Ajuntament de Breda, amb domicili a ........... i NIF.......... , en el seu nom i representació, en ús de les 
atribucions de l’article 21 de la Llei reguladora de les bases de règim local i 53 del D. Leg. 2/2003 pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Ambdues parts es reconeixen plena capacitat i competència per a l’atorgament d’aquest acte en base 
als següents 
 
ANTECEDENTS: 
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I. Degut a l’increment d’activitats esportives al municipi de Breda que amb les seves actuals 
instal·lacions no permeten donar cobertura a totes les activitats que es demanden, aquest 
Ajuntament interessa del de Riells i Viabrea la cessió d’un espai per la pràctica esportiva. 

II. L’Ajuntament de Riells i Viabrea disposa d’un Pavelló Poliesportiu, ubicat a ......, que per 
proximitat i característiques respon a les necessitats demandades per a l’Ajuntament de 
Breda, per a la pràctica d’esport en pista coberta i que amb l’actual calendari d’activitats 
prevista per la temporada........... , permetria la cessió d’ús de les seves instal·lacions. 

III. Que els Ajuntaments compareixents tenen la voluntat de cooperar per tal de possibilitar 
als usuaris d’ambdues poblacions la utilització de les instal·lacions esportives. 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Els articles 3 i 4 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú estableixen, entre d’altres, el principi general que les administracions públiques, 
en les seves relacions, es regeixen pels principis de cooperació i col·laboració, i en la seva actuació 
pels criteris d’eficiència i servei als ciutadans, i prestar la cooperació i assistència actives que les 
administracions puguin sol·licitar per a l’eficaç exercici de les pròpies competències.  
Els articles 307 a 311 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels locals, regulen els convenis de cooperació consensuada entre els locals en assumptes d’interès 
comú. 
 
Atès tot l’exposat, ambdues parts acorden l’atorgament del present document d’acord amb els 
següents: 
 
PACTES: 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és la cooperació interadministrativa entre els ajuntaments de Riells i 
Viabrea i el de Breda, per a la cessió de l’ús del Pavelló Poliesportiu de Riells i Viabrea a 
l’Ajubntament de Breda, per tal que l’entitat esportiva que designi l’Ajuntament de Breda, pugui dur a 
terme la pràctica esportiva durant la temporada .............. 
 
Segon. Autorització d’us 
 
L’Ajuntament de Riells i Viabrea autoritza l’ús del Pavelló Poliesportiu per la pràctica esportiva de les 
entitats que determini l’Ajuntament de Breda, en les condicions que es defineixen tot seguit. 
 
 
Tercer. Dies i hores d’autorització 
 
L’entitat esportiva que designi l’ajuntament de Breda, hi desenvoluparà els entrenaments els 
..................  Qualsevol modificació de l’horari serà acordada per ambdues parts i formalitzada en la 
corresponent addenda a aquest conveni, considerant prèviament la prioritat de les entitats usuàries 
del Municipi de Riells i Viabrea.  
 
Quart. Obligacions de l’Ajuntament de Breda. 
 

a) L’Ajuntament de Breda, com a contraprestació es compromet a la recollida dels contenidors 
situats a la zona coneguda com La Guingueta, del terme municipal de Riells i Viabrea, per la 
durada d’un any natural, exercici ............. 

b) L’Ajuntament de Breda, vetllarà pel bon ús de la instal·lació durant la franja horària que la 
utilitzin les entitats del seu municipi i es farà càrrec de qualsevol desperfecte que s’ocasioni a 
les instal·lacions, béns o persones derivades de l’ús autoritzat. 

c) L’Ajuntament de Breda, aportarà el seu personal i els recursos materials necessaris per bon 
desenvolupament de les activitats i el correcte manteniment dels béns. En cap cas el personal 
aportat podrà ser considerat propi de l’Ajuntament de Riells i Viabrea 
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d) L’Ajuntament de Riells i Viabrea contractarà directament i suportarà íntegrament el cost 
econòmic de la neteja dels vestidors, d’acord amb el dimensionat establert entre les parts, en 
funció del règin d’ús de les instal·lacions.  

 
Cinquè.- Termini de vigència.  
 
Aquest conveni entrarà vigor des de la seva signatura, amb efectes retroactius a ...... de  .....  i fins el 
........           
 
Sisè. Causes de resolució. 
 
Aquest  conveni es podrà resoldre per les causes següents: 

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni 
Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les parts 
c) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni 
d) Per mutu acord 
e) Per denúncia d’alguna de les parts 
f) Per qualsevol altra causa admissible en dret 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada a l’altra part de manera expressa amb una anticipació 
mínima d’un mes. 
 
La part que pretengui resoldre el conveni sobre la base d’un incompliment, haurà de notificar-ho a 
l’altra part per escrit amb un mes d’anticipació indicant la causa de la resolució. 
 
Setè.- Règim jurídic i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, 
modificació, resolució i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes a decisió conjunta o per la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Llegit aquest document per ambdues parts, el trobem conforme i el signem per duplicat en el lloc i 
data al començament esmentats.” 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari 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. 
 
 
15.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del plàno l de delimitació segons el que estableix la 
llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció  dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edifica cions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestal, modificada per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic. 
 
Antecedents 
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, 
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals ha estat 
modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments. 
 



  

Ajuntament de 
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33  23 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 
metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les 
urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan 
destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i 
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres 
de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica 
els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei. 
 
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació de les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei, 
que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de 
realització de franges de protecció. 
 
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis de 
menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. 
 
Vist el “Plànol de delimitació de Breda” que ha realitzat el Consell Comarcal de La Selva a petició de 
la Diputació de Girona; 
 
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita: 
 
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les 
edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar 
aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi 
Ambient” 
 
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 plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003. 
 
Segon.  Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades 
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les 
determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis. 
 
Tercer.  Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per les 
franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir 
al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de 
l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien. 
 
Quart . Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei 5/2003 
disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de delimitació per a 
portar a terme les obligacions que s’hi regulen.  
 
Cinquè.  Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els terrenys 
forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció. 
 
Sisè . Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en l’elaboració dels 
instruments de planificació urbanística municipal i que les noves urbanitzacions que prevegin els 
plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit les franges de protecció 
contra incendis regulades a la Llei 5/2003. 
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Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja exterior de 
protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o qualsevol altre 
tipus de document aprovat per l’ajuntament. 
 
Vuitè.  Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A tal efecte, es 
publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
Novè.  Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. 
 
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.  
 
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero sol·licitar la tramesa en format digital d’aquest tipus d’informació, amb mapes i 
documents adjunts. 
 
El Sr. Alcalde diu que es mirarà, tot i que suposa que no hi ha d’haver problemes. 
 
El Sr. Anglada puntualitza que els 25 metres dels que es parla són d’amplada i no de llargada. 
 
El Sr. Alcalde diu que sí, que s’ha confós en l’exposició. 
 
El Sr. Montero exposa que degut a la complexitat del punt s’abstindran perquè no l’han pogut estudiar 
amb deteniment.  
 
Votació 
 
10 vots a favor (6 ERC, 2 CIU i 2 TxB) i una abstenció (CUP) 
 
 
 
 
 
 
 
16.- Aprovació definitiva l’expedient d’ocupació di recta de la finca cadastral 
3825109DG6232N0001KZ del municipi de Breda. 
 
Antecedents  
Les normes Subsidiàries de Planejament de Breda van ser aprovades definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme en sessió de data 26 de setembre de 1990 i el Text refós de la normativa va ser aprovat 
l’any 2005. 
 
Les NNSS inclouen els terrenys objecte del present expedient d’ocupació directa dintre del sector de 
sòl urbanitzable PP7 Repiaix.   
 
El Pla parcial del PP7 Repiaix es va aprovar definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona en 
data 10 de març de 1999 i es va publicar al DOGC 4965 de 10 de setembre de 2007. 
 
El Pla parcial del PP7 divideix el sector en dos subsectors: el residencial i l’industrial, i qualifica de 
sistema d’equipament una franja de terreny de 2.809,87 m2 situada al costat del cementiri, dintre del 
subsector industrial. 
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En data 13 de febrer de 2015 va ser emesa memòria d’Alcaldia sobre la necessitat d’ocupació de 
terrenys per a la construcció d’un tanatori municipal. 
 
Amb data de 9 de febrer de 2015 va ser tramès un informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i 
el procediment a seguir per a dur a terme l’ocupació directa. 
 
Amb data 9 de febrer de 2015, els Serveis Tècnics Municipals van emetre un informe sobre la relació 
de terrenys i propietaris afectats per l’ocupació directa, amb indicació dels aprofitaments urbanístics 
corresponents a cada un d’aquests i el sector o polígon d’actuació urbanística on s’hauran de fer 
efectius el seus drets. 
 
Per Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2015 es va aprovar inicialment l’expedient 
d’ocupació directa de la finca amb ref. Cadastral núm. 3825109DG6232N0001KZ propietat del Sr. 
Juan Miquel Cruells, que va esdevenir definitiu per acord de Ple de data 18 de maig de 2015. 
 
En data 19 de juny de 2015 RE núm. 1531 es va interposar recurs de reposició a l’aprovació definitiva 
per part del Sr. Joan Miquel Cruells. 
 
Per acord de Ple de la Corporació de data 15 de juliol de 2015 es va desestimar el recurs de 
reposició. 
 
Per acord de Ple de la Corporació de data 20 de juliol de 2015 es va arxivar l’expedient i es va iniciar 
de nou l’expedient d’ocupació directe. 
 
En data 31 d’octubre de 2015 RE núm. 1976 es va presentar al·legacions a l’aprovació inicial per part 
del Sr. Joan Miquel Cruells. 
 
Atès la nota presentada pel jurista que presta serveis d’assessorament legal a l’Ajuntament de data 2 
de setembre de 2015. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte que presta serveis d’assessorament Sra. Georgina Vazquez Utzet de 
data 14 de setembre de 2015. 
 
Vist l’informe de la secretària de l’Ajuntament Sra. Maite Pérez Vicente de data 15 de setembre de 
2015. 
 
 
 
Legislació aplicable 
L’article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
Els articles 215 a 218 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
L’article 112 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954. 
L’article 3.4 del Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació 
forçosa. 
El Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al 
Reglament per a l’execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes 
de naturalesa urbanística. 

 
Vist tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable, procedint la seva aprovació pel Ple de la Corporació, en virtut de l’article 3.4 del Decret de 
26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
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Primer .- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Joan Miquel Cruells en data 31 de juliol de 
2015 pels següents motius i en base als informes annexes: 
 

- Caducitat i teoria de conservació dels actes. 
- La justificació necessària consta a l’expedient administratiu 
- Es compleixen els requisits de l’article 156 TRLUC i 215 del RLUC 
- L’ocupació directa és un instrument previst precisament pels supòsits ens els quals no hi ha 

reparcel·lació aprovada. 
- L’únic requeriment és el Pla Parcial definitivament aprovat i en vigor. 
- L’interessat no es pot oposar a l’ocupació en base a possibles impediments futurs 

d’implantació. 
- No es preveuen indemnitzacions atès que no consten a la porció de terreny objecte 

d’ocupació directa cap tipus d’edificació, construcció ni plantació. 
 
Segon.-  Aprovar definitivament l’expedient d’ocupació directa per a l’establiment del sistema 
urbanístic d’equipaments comunitaris en els terrenys que a continuació es relacionen pertanyents als 
titulars que també es detallen, així com a l’aprofitament urbanístic que els correspon i el sector on 
aquest s’ha de materialitzar: 
 
“Descripció de la finca: 
La finca qualificada d’equipament pel PP7 Repiaix i que és objecte del present expedient, és una finca 
de forma rectangular i superfície segons el Pla parcial 2.809,87 m2. Limita pel nord amb el carrer de 
Sant Sebastià, per l’est amb el cementiri, pel sud amb finca qualificada de zona verda i per l’oest amb 
vial de nova creació previst al Pla parcial. 
A la finca objecte d’ocupació no hi ha edificacions ni instal·lacions. 
Dades cadastrals: 
Referència cadastral: La finca objecte d’aquest expedient es correspon amb part de la finca cadastral  
3825109DG6232N0001KZ. 
El titular cadastral de la finca és Juan Miquel Cruells. 
Dades registrals: 
La finca objecte d’aquest expedient es correspon amb part de la finca inscrita al Registre de la 
propietat de Santa Coloma de Farners al tom 2282, llibre 54 de Breda, foli 40, finca 423. 
Identificador registral: 17018000124527 
Titular registral: Juan Miquel Cruells 
 
 
 
Càrregues: 

1. Anotació preventiva d’embargament a favor del Estat sobre la totalitat de la finca amb data 
anotació 26/11/2014:  
Anotació preventiva d’embargament aplaçament/fraccionament de pagament com a mesura 
cautelar en substitució de garantia, que respon al pagament de 10.991,97 euros de principal, 
1.336,64 euros d’interessos d’aplaçament i 3.082,15 euros corresponents al 25% del principal 
més interessos. 

2. Afecta, durant el termini de 4 anys, al pagament de las liquidacions que, en el seu cas, puguin 
girar-se per Impost de transmissions patrimonials i Actes jurídics Documentats, segons nota 
de data 26/11/2014, al marge de l’anotació A de la finca 423, al foli 40 del to 2282, llibre 54 de 
Breda.” 

 
Segon.-  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona el següent acord. 
 
Tercer.-  Notificar personalment a les persones propietàries i titulars de drets inscrits en el Registre de 
la Propietat, i a la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts. 
 
Quart .- Facultar al Sr. Alcalde de la Corporació per dur a terme l’ocupació directe efectiva de la finca, 
mitjançant una acta d’ocupació. 
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Cinquè .- Trametre una còpia dels actes al Registre de la Propietat, per a inscriure a favor seu les 
finques ocupades i a favors de les persones propietàries afectades, i en un foli independent, 
l’aprofitament corresponent a les finques ocupades. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero comunica que s’abstindran per manca de temps. 
 
El Sr. Alcalde puntualitza que en aquest punt s’aprova definitivament i que després es procedirà a 
l’acta d’ocupació i que com a Ple es seguirà parlant del tanatori. 
 
Votació 
 
10 vots a favor (6 ERC, 2 CIU i 2 TxB) i una abstenció (CUP) 
 
 
17.- Proposta d’adhesió a l’Associació Òmnium Cultu ral, amb l’objectiu de difondre la 
consciència de la cultura catalana des del municipi  de Breda.  
 
Antecedents 
Atès que l’Associació Òmnium Cultural és una unitat transversal, políticament independent, formada 
per la unió de persones que s’apleguen amb l’objectiu de defensar, promoure i difondre la llengua, la 
cultura i la identitat nacional de Catalunya, entitat que actua com a punt de referència dins la societat 
civil, coordinant i treballant conjuntament amb la resta d’entitats per fer avançar el país amb força i 
unitat nacional. 
 
Atès que la forma d’actuació de l’esmentada associació és des del debat social, amb el propòsit 
d’incidir en l’opinió pública amb la difusió sobre la situació de la consciència i de la cultura de 
Catalunya, que actua en defensa de la nació i l’oficialitat del català. 
 
Atesa la proposta d’afrontar des de l’Associació els nous reptes de la societat catalana del segle XXI, 
amb propostes d’estructures de mobilització social per a la integració dels nouvinguts i fer que el 
català sigui llengua comuna i de cohesió. 
 
Atès que l’entitat organitza activitats i tallers, coordina festes, i emet publicacions explicatives de les 
últimes notícies, activitats i ofertes culturals, així com una memòria anual destinada als associats. 
 
Atès que la quota d’adhesió a l’associació correspon a la quantia de 100 euros anuals pera entitats 
públiques. 
 
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 l’adhesió a l’Associació Òmnium Cultural, amb l’objectiu de difondre la consciència 
de la cultura catalana des del municipi de Breda. 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució als serveis comptables de la corporació. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a Òmnium Cultural. 
 
Quart.-  Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero pregunta quin benefici en concret n’obté el municipi. 
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El Sr. Pujol li respon que òmnium cultural és una associació independent, que més que un benefici és 
una col·laboració del municipi en una entitat que des de fa molts anys promou la cultura catalana 
inicialment en temps molt difícils ara ja no tant.   
 
El Sr. Montero puntualitza que hi votarà en contra pel passat burgès de l’entitat.  
 
Votació 
 
10 vots a favor (6 ERC, 2 CIU i 2 TxB) i 1 en contra (CUP) 
 
 
18.- Proposta d’adhesió a la Xarxa Territorial de M useus de les Comarques Gironines. 
 
Antecedents 
En data 9 d’abril de 2015 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona van signar un conveni marc de col·laboració en relació amb la Xarxa Territorial de Museus de 
les Comarques de Girona. 
 
L’esmentat conveni marc té com a objecte la creació per part del Departament de Cultura i de la 
Diputació de Girona de la Xarxa Territorial de Museus de Comarques de Girona amb la finalitat de dur 
a terme totes les actuacions necessàries per garantir les funcions pròpies dels museus com a 
institució cultural pública, impulsar la seva projecció social i cultural i fer-los sostenibles en el context 
econòmic actual. 
 
Que el pacte tercer del conveni marc es preveu la possibilitat que tots els museus inscrits en el 
Registre de Museus de Catalunya que pertanyin a la província de Girona s’hi puguin incorporar. 
Aquesta incorporació es farà per adhesió al conveni marc, mitjançant declaració unilateral del museu 
interessat que haurà de ser aprovada per la Comissió Institucional prevista en el pacte cinquè del 
conveni marc. 
 
El procediment per adherir-se a la Xarxa Territorial de Museus és omplir el formulari d’adhesió i 
signar-lo, un cop sigui aprovada l’adhesió al conveni per l’òrgan competent. 
 
 
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 l’adhesió del Museu Josep Aragay al conveni marc signat entre el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona en data 9 d’abril de 2015, i del qual 
s’inclou una còpia com a annex al present document. 
 
Aquesta adhesió comporta l’assumpció per part del Museu de totes aquelles obligacions previstes en 
els seus pactes. 
 
Segon.- La vigència d’aquesta adhesió s’iniciarà a partir de la seva aprovació per part de la Comissió 
Institucional prevista en el pacte quart del conveni marc. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del document d’adhesió al conveni marc. 
 
Quart.- Trametre per correu certificat el document d’adhesió junt amb aquest acord a la Cap del 
Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura de la Generalitat. 
 
Cinquè.-  Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Votació 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
19.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 24 d’agost de 2015 de resolució 
del conveni “d’encàrrec de gestió de la Plataforma de serveis rurals polivalents per a la gent 
gran titularitat de l’Ajuntament de Breda a l’empre sa pública SUMAR, empresa d’acció social 
SL.” 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació per al seu coneixement, la proposta de la Junta de Govern 
Local de resolució del conveni “d’encàrrec de gestió de la Plataforma de serveis rurals polivalents per 
a la gent gran titularitat de l’Ajuntament de Breda a l’empresa pública SUMAR, empresa d’acció social 
SL” i que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
La Junta de Govern Local, en data 4 d’agost de 2014,va acorda sol·licitar a SUMAR l’adquisició de 10 
participacions socials de l’entitat. La Junta General de SUMAR, amb data 5 de novembre de 2014, va 
autoritzar la venda de 10 participacions socials de SUMAR a l’Ajuntament de Breda, al preu de 
4,38€/unitat. 
 
Una vegada atorgades i signades les escriptures públiques corresponents, l’Ajuntament de Breda, 
passa a ser soci de SUMAR, societat mercantil de capital íntegrament públic. I d’acord amb el que 
disposa l’article 3 dels seus Estatuts Socials, la societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de 
les Administracions Públiques que en són sòcies (art. 24.6 del reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic). 
 
De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques també se’n deriva, entre 
d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de manera directa o indirecta. 
 
En data 4 de novembre de 2014 es va sol·licitar a SUMAR, l’encàrrec de gestió de les activitats de 
caràcter material, tècnic i/o de serveis necessàries per a la gestió integral d’una nova Plataforma de 
Serveis Rurals Polivalents per a la Gent Gran en el municipi de Breda. 
 
Aquest encàrrec de gestió es va formalitzar mitjançant el corresponent conveni aprovat per Junta de 
Govern Local en data 15 de desembre de 2014. 
 
Atès que el “conveni d’encàrrec de gestió de la Plataforma de serveis rurals polivalents per a la gent 
gran titularitat de l’Ajuntament de Breda a l’empresa pública SUMAR, empresa d’acció social SL” té 
una vigència d’un any i es considerarà automàticament prorrogat pel mateix període si cap de les 
parts manifesta el seu desacord per escrit amb un mes d’antelació. 
 
Atès que no s’han assolit els objectius que es pretenien amb aquest encàrrec de gestió per cap de les 
dues parts.  
 
Atès que el pacte vuitè del conveni contempla les causes de resolució del conveni, entre les que es 
troba el mutu acord de les parts. 
 
Legislació aplicable 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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:  
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Primer.-  Proposar la resolució del conveni d’encàrrec de gestió de la Plataforma de serveis rurals 
polivalents per a la gent gran titularitat de l’Ajuntament de Breda a l’empresa pública SUMAR, 
empresa d’acció social SL per mutu acord de les parts. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord als Serveis Comptables de la Corporació.” 
 
 
20.- Sol·licitud ajut extraordinari per les pluges esdevingudes el dia 14 d’agost del 2015. 
 
El Reial Decret 307/2005 de 18 de març, estableix que s’entendrà per situació d’emergència l’estat de 
necessitat sobrevingut a una comunitat de persones front a un greu i imminent risc col·lectiu 
excepcional, el qual pel seu propi origen i caràcter, resulta inevitable o imprevisible, i que esdevé en 
situació de naturalesa catastròfica quan, un cop actualitzat el risc i produït el fet, s’alteren 
substancialment les condicions de vida de la comunitat, i es produeixen greus danys que afecten a 
una pluralitat de persones i béns. 
 
Els danys, encara per avaluar en la seva totalitat, han afectat a camins rurals, a edificis municipals, a 
l’enllumenat públic del municipi. Així mateix, s’han ocasionat danys en béns de titularitat privada 
(habitatges, garatges, instal·lacions comercials i industrials i explotacions agrícoles). 
 
El Reial Decret 307/2005, de 18 de març preveu una sèrie d’ajuts per a particulars i per a 
corporacions locals per tal de fer front a aquestes situacions d’emergència. No obstant, aquest Reial 
Decret limita molt la possible sol·licitud d’aquests ajuts atès que estableix uns límits molt restrictius pel 
que fa a la quantia de les despeses, el nivell de renda de les persones sol·licitants i els tipus de béns 
o locals pels quals es pot sol·licitar l’ajut. 
 
Els ajuts que preveu fan referència a actuacions inajornables que s’hagin portat a terme amb la 
finalitat de garantir la vida i la seguretat de les persones i el funcionament dels serveis públics 
essencials. Entre aquestes actuacions s’inclouen l’evacuació, l’allotjament i l’alimentació de persones 
afectades per les catàstrofes, la retirada de fang, neu i gel, el drenatge d’aigua, la retirada d’animals 
morts, així com la neteja de vies i entorns públics que siguin indispensables per als fins descrits. 
 
Atès que el passat 14 d’agost de 2015 es van produir pluges que van arribar als 178 l/m2, tal i com es 
pot comprovar en els informes meteorològics annexes. 
 
Atès que es pot considerar aquesta situació com una situació de naturalesa catastròfica causada pel 
temporal, per la qual cosa s’acredita el requisit de la necessitat extraordinària i urgent. 
 
Atès que una situació d’aquest caràcter comporta importants conseqüències tant econòmiques com 
personals, no tant sols a la Corporació local sinó també pels particulars. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la rebaixa dels límits requerits en el Reial Decret 307/2005 de 18 de març per tal 
de que tant les Corporacions locals afectades com els particulars puguin sol·licitar ajuts per a fer front 
a aquestes despeses inajornables, imprevisibles i inevitables. 
 
Segon.-  Sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per fer front a les despeses provinents de les 
actuacions realitzades o a realitzar conseqüència d’aquest fenomen meteorològic. 
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord a la Subdelegació del Govern a Girona i a la Diputació de Girona. 
 
Quart.-  Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
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Intervencions 
 
La Sra. Cortada diu que els agradaria saber les intervencions que s’han portat a terme des del 14 
d’agost. 
 
El Sr. Amargant li respon que es volen portar a terme una sèrie d’accions, de les quals algunes, les 
més senzilles, ja s’han iniciat com: 
 
Recuperació d’antigues cunetes i recs, com és el rec de l’antic escorxador, que implicava que l’aigua 
que baixava del Repiaix afectés l’escola bressol. S’han fet trencaigües, s’han netejat cunetes. 
Posar reixes en encreuaments de cunetes que connectaven directament cap al clavegueram el que 
feia que la brutícia embossés les canonades. 
Cap a la zona del nou escorxador s’ha netejat la cuneta i s’hi ha reconduït el rec. 
A la carretera de les Aigües també s’ha fet alguna intervenció. 
 
En un futur pròxim es preveu fer actuacions més contundents pel que es preveu fer una xerrada amb 
els veïns que sàpiguen d’antics recs i basses per tal de recuperar-los, precisament perquè un dels 
problemes més greus que hi ha és que gran part de l’aigua que baixa per les carreteres de Riells i 
d’Arbúcies directament entra al poble i això fa que el clavegueram no doni a l’abast. Això s’ha de 
mirar bé perquè implica als propietaris pel que s’ha de mirar qui ho ha de fer, i segons les 
intervencions que es puguin o s’hagin de fer a nivell de Consistori s’hauran de dotar els pressupostos 
per aquests tipus d’accions. 
 
El Sr. Montero s’ha parlat de demanar a l’estat espanyol perquè rebaixin els requisits a privats i 
corporacions locals. 
I un altre punt es demana una subvenció a la Diputació de Girona, quina subvenció s’ha demanat. 
 
El Sr. Alcalde explica que les ajudes a la Diputació de Girona es demanen per a instal·lacions 
municipals. I que en la reunió que es va fer amb afectats se’ls va informar de les possibilitats que 
tenien i les dades necessàries d’on demanar. 
 
El Sr. Montero puntualitza, a nivell d’aclariment, què es sol·licitat a l’Estat Espanyol, que es rebaixin 
els requisits a nivell de privats i ajuntaments i que l’ajuda econòmica que es demanarà a la Diputació 
de Girona serà pels efectes patits a nivell d’Ajuntament. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
21.- Moció de suport a la creació de la prestació “ Garantia +55”, proposta per la UGT de 
Catalunya. 
 
El grup municipal ERC presenta la següent moció: 
 
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa major 
de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb 
garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves 
trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una 
major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a 
l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, és evident que 
en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un 
d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de 
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jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols 
per la base mínima de cotització. 
 
Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a partir 
dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la protecció elevant 
l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els 
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint 
la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’unic subsidi que cotitza, del 125% 
de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de 
la protecció per desocupació en els majors de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la 
suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat sense 
protegir adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot 
un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels 
sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot 
després de llargues carreres de cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones que 
són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés 
a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i 
possibilitats individuals. 
 
Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de 
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa 
cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus 
futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s’ha 
augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran 
proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o 
perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases 
mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran 
d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 426 
euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren 
res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social 
 
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que   es 
prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls 
asseguri unes pensions dignes. 
 
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada <<Garantia 
+55>> i que significa: 
 

1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en 
situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per 
desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:  

a. Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
b.  el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la 

mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la 
percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat 
Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 
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2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social 
Europea. 

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar 
i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de 
l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i 
assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).  

4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de 
les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes 
persones. 

5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació 
amb continguts reals. 

 
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT de 
Catalunya. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
22.- Moció de suport a l’acollida de població refug iada víctima dels conflictes armats a la 
Mediterrània. 
 
Com que tant el grup d’ERC com el de la CUP presenten mocions referents al suport a l’acollida de 
població refugida el grup d’ERC accepta el matís fet pel grup de la CUP i retiren la seva. Atenent que 
presenten conjuntament el dos grups municipals la Moció d’adhesió a la xarxa de municipis 
acollidors. 
 
Pel que aquesta moció és retirada. 
 
 
23.- Moció per la creació d’un patronat municipal q ue gestioni el futur del patrimoni històric de 
Breda . 
 
El grup municipal Tots per Breda presenta la següent moció: 
 
Atès que durant la darrera legislatura del període comprès entre 2011 i  2015, l’Ajuntament de Breda 
ha anat adquirint bens immobles d’interès patrimonial, històric i cultural per la vila de Breda. 
Atès que durant l’anomenada legislatura es van dur a terme accions per a la adquisició d’altres bens 
immobles del mateix interès. 
Atès que el conjunt d’aquests bens immobles històricament havien format part del conjunt del 
monestir de Sant Salvador de Breda. 
Atès que actualment hi ha edificis del conjunt del nucli històric de Breda que requereixen d’un 
manteniment o rehabilitació amb caràcter d’urgència. 
Atesa la rellevància del conjunt d’aquest patrimoni (tant l’existent, com el recentment adquirit, com el 
que es troba en procés d’adquisició) per a un desenvolupament social, turístic i cultural pels propers 
anys a la vila de Breda. 
Atès que la transformació, rehabilitació i usos que se’n derivin han de ser consensuats amb la 
màxima participació del diferents sectors implicats del nostre poble. 
Atès que el futur del nostre patrimoni no pot ni ha de dependre de cap equip de govern en concret, ni 
de l’actual ni tampoc del que hi hagi en properes legislatures. 
 
Per tot això exposat, el grup municipal de Tots per  Breda sotmet a debat i aprovació del Ple els 
acords següents: 
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• Que en el termini de sis mesos es creï un òrgan municipal que s’encarregui de la gestió del 
futur d’aquest patrimoni històric 
. 

• Que aquest òrgan el formin tots els grups polítics municipals que hagin concorregut a les 
eleccions municipals anteriors a la legislatura vigent. 
 

• Que també estigui format per un grup de persones relacionades amb la història o l’art 
bredenc, pel consell parroquial, per arquitectes o tècnics locals i en general per aquelles 
persones o entitats que demostrin un interès en aquest afer. 
 

• Que totes aquelles accions que comportin un canvi en el patrimoni històric siguin sotmeses a 
la valoració de l’anomenat òrgan i que els acords que se’ns derivin tinguin caràcter vinculant. 

 
Intervencions 
 
El Sr. Pujol explica que des d’ERC es votarà a favor, ja que la moció s’adiu molt a les seva manera de 
treballar. Que des de que estan al govern han procurat que les entitats i agrupacions relacionades 
amb temes que s’han hagut de tractar han intentat que les parts implicades estiguessin representades 
com ha passat en la reunió amb el Bisbat de Girona i la de la Diputació de Girona per parlar del 
Museu Aragay.    
 
El Sr. Montero diu que el seu grup també hi votarà a favor sempre i quan es tingui en compte que 
l’Ajuntament no ha de ser determinant sinó que sigui l’ens que es pretén crear el que decideixi i tingui 
caràcter vinculant. 
 
El Sr. Pujol li respon que evidentment serà l’ens el que determinarà les accions que volen que es 
desenvolupin, però que serà l’equip de govern qui tindrà la presa de decisions en tant que els 
pressupostos de les accions que es facin recauen en el pressupost municipal i no es pot anar en 
contra del que estigui establert. Una altra cosa és que tothom que hi estigui representat pugui 
expressar la seva opinió i a més a més proposar, etc. 
 
De cara a accions a llarg termini les decisions es poden prendre conjuntament, però a curt termini és 
impossible. 
 
El Sr. Frias exposa que la seva voluntat, tal i com ja va expressar, és que, sobretot, en el conjunt 
històric se li doni forma d’una manera consensuada.  
 
Està clar que és l’Ajuntament a qui toca decidir el pressupost que es destina a reconstrucció de 
patrimoni i amb això ens barallarem o estarem d’acord o no.  
 
Però el que sí és que quan s’hagin destinar imports a accions sobre el patrimoni doncs si s’ha de 
decidir a què es destinen i quina forma s’hi dóna, volen que sigui d’una manera popular, que 
l’Ajuntament hi tingui una representació però que no sigui determinant al 51% que es tingui en compte 
la valoració presa per l’òrgan.  
 
Entén que l’Ajuntament ha de convidar als grups i persones per donar forma a aquest òrgan al 
funcionament i representació i que segurament seran altres coses que s’hauran de discutir en propers 
plens. 
 
El Sr. Pujol diu que el que es va començar a treballar amb el director del Museu Aragay era la dotació 
del nucli històric d’un Pla Director, que fixés a llarg termini cap on es vol arribar. Això es pot redactar 
entre tots, ja que quant més parts implicades hi hagi millor, perquè a vegades hi ha coses que 
s’escapen. 
 
De moment el que s’ha fet fins ara és mirar si es troba algú que el financi. A partir d’aquí ja es seguirà 
parlant per sota l’empara de l’ens anar-ho perfilant. 
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El Sr. Montero diu que no tenen el mateix concepte de vinculant. 
 
El Sr. Pujol diu que serà vinculant, sempre hi quan es tinguin clares les funcions de l’ens, de cap on 
vol anar el nucli històric. 
 
L’alcalde diu que el que pot ser que el govern accepti les propostes i no pugui executar-les en el 
termini que marqui l’ens sinó en el que sigui factible segons la hisenda local. 
 
El Sr. Frias diu que el que no volen és que només decideixi l’equip de govern, sinó que les accions a 
desenvolupar siguin preses per consens, i des d’aquest punt de vista vinculant. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
24.- Moció d’adhesió a la xarxa de municipis acolli dors. 
 
Conjuntament presenten la moció els grups municipals de la CUP i ERC: 
                       
Atenent a la crida que des de la Plataforma Stop Mare Mortum es fa als municipis catalans de creació 
d'una Xarxa de Municipis Acollidors, 
 
Atès que la declaració universal dels drets humans reconeix en el seu article 14 que en cas de 
persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir d’ell, en qualsevol país, 
 
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la 
ciutadania no cal que es faci en una administració de rang superior, 
 
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28 places 
d'acollida, 
 
Des de la CUP i ERC de Breda proposem l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar al govern espanyol a: 

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per al suport jurídic, assistència, acollida i 
integració social i que s’estableixin mecanismes per a que es transfereixin a les 
administracions municipals per a la seva gestió descentralitzada, 

• Augmentar el nombre de places d'asil així com, la dotació pressupostària per a millorar la 
qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu, 

• Incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

• Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es veuen 
obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que proposa 
Stop Mare Mortum, 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a: 

• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), 
aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el seu 
desplegament, 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o 
especialitzar a les persones dels municipis en qüestió que s'hauran de fer càrrec del suport i 
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l'atenció a les persones sol·licitants, 
• Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació, 
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 

persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer.  Facilitar l'empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i 
conseqüentment garantir l'accés als serveis bàsics. 
 
Quart.  Elaborar, en el cas que no hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o 
comarcal) per a incorporar l'asil. 
 
Cinquè.  Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a 
les persones sol·licitants d'asil. 
 
Sisè.  Definir quin suport (servei i infraestructura) el municipi pot oferir per acollir a les persones 
sol·licitants. 
 
Setè. Treballar en la sensibilització a la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Vuitè.  Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació per al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  
 
Novè. Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.  
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la Corporació. 
 
 
25.- Moció per declarar Breda municipi oposat al TT IP. 
 
El grup municipal CUP Breda presenta la següent moció: 
 
El grup municipal de la CUP de Breda presenta, per a la seva discussió i aprovació, la moció relativa 
a la Declaració de Municipi oposat a l’aplicació de l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP). 
 
Cada vegada ja hi ha més municipis aprovant mocions per oposar-se al TTIP: Rubí, Blanes, Girona, 
El Prat de Llobregat, Gavà, Les Franqueses del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Rubí, Santa 
Coloma de Gramenet... 
 
«TTIP» són les sigles en angles de Transatlantic Trade and Investment Partnership, un acord que 
està negociant la UE amb els EUA amb l’objectiu d’aprovar una nova regulació del comerç i les 
finances a ambdues bandes de l’Atlàntic que unifiqui criteris, i que afectaria la població en diversos 
àmbits: 
 
Agricultura i consum. Es pretén garantir sense cap control l'entrada a la UE dels aliments 
transgènics (OGM), la carn de vedella i el porc tractats hormonalment amb químics nocius per a la 
salut humana i fins i tot cancerígens, com ara la Somatotropine Bovina Recombinant o el Clorhidrat 
de Ractopamine. o el pollastre esterilitzat amb clor que actualment són legals a EEUU però no a 
Europa. A més a més, es vol regular la reducció o eliminació dels aranzels, la qual cosa portarà als 
agricultors europeus a una competència injusta i desequilibrada per part de les grans corporacions 
agroindustrials americanes. És a dir, perdríem encara més sobirania alimentària. 
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Drets laborals i política social.  En aquesta matèria la "harmonització" reglamentària passa per 
malmenar en extrem el “model social i de dret laboral europeu” i equiparar-la amb la nord-americana, 
molt més precària i, en alguns casos, inexistent. Els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes 
fonamentals del treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la 
llibertat sindical i el dret de negociació col-lectiva, i si es signa el TTlP a Europa passaríem a estar al 
mateix nivell. 
 
Dret als serveis d’interès públic.  Debilitar les normes europees establertes per als serveis d'interès 
públic és un dels objectius. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d'aigua, o limitaria 
fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o 
socials. 
 
Desprotecció mediambiental.  Eliminar algunes normes i regulacions en nom de la pretesa 
"harmonització" d'estàndards, és a dir, desregular més els mercats. Està en perilli el principi de 
precaució europeu, clau per la política europea mediambiental, amb greus conseqüències sobre la 
salut i la seguretat de les persones i el medi ambient. Aquí afectarà clarament amb la “lliure pràctica” 
de les prospeccions petrolieres. 
 
Privatització de la sanitat i la salut.  Les negociacions van en el sentit d'obrir la contractació pública 
a la inversió privada i a la competència estrangera. A més a més incrementaran els preus de les 
medicines i els serveis de salut, fent-los menys assequibles la ciutadania. 
 
Cultura. La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar de la 
identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural en els esborranys TTIP, 
podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la cultura en general. 
 
Acords comercials bilaterals.  El TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals de 
profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any 2005, soscavant el 
multilateralisme comercial. Podria suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als 
països més febles i més pobres a normes en les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant 
a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar 
millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. 
lnstauració d’un tribunal privat  per a resoldre les controvèrsies inversora-estat que no tindria en 
compte les lleis pròpies del país on hi ha la demanda. Per exemple un tour operador podria demandar 
al govern si es decidís implantar un impost mediambiental, i exigir una indemnització milionària. 
 
Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, 
entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han 
estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a 
Argentina per impostos sobre l'energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la 
seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Exemples que 
demostren que és un pseudo tribunal format per defensors dels interessos de les empreses, no 
defensor de la llei i la pròpia democràcia. 
 
El Consell de Cooperació Regulatòria.  El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és 
simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la 
matèria ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral 
dels governs dels EUA i la UE i de representants d'empreses, tindran l'oportunitat d"'analitzar" 
prèviament possibles impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies 
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius, fins i tot 
abans que s'engeguin. 
 
Per tot això, la CUP de Breda presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida 
amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació, si procedeix, la següent 
proposta: 
 
ACORDS:  
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Primer-  Instar el Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya perquè facin una declaració de 
rebuig a l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units 
(TTIP) 
 
Segon.-  Instar el Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el 
Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió 
entre la Unió Europea i Estats Units, remarcant el rebuig a la implantació de tribunals d’arbitratge 
privat en la resolució de les diferències entre el sector públic i les empreses privades. 
 
Tercer.-  Instar el Govern de l’Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys 
negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació 
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions. 
 
Quart.-  Traslladar aquests acords al Consell Comarcal, al Govern de la Generalitat, al Ministeri 
d’Afers Exteriors, , i als grups parlamentaris del Congrés i el Senat de l’Estat espanyol i del Parlament 
Europeu, a la Defensora del Poble Europeu, sra. Emily O'Reilly, i a la Comissió Europea. 
 
Cinquè.-  Instar a les autoritats competents a desplegar un ampli debat a tots els nivells, comptant 
amb les organitzacions sindicals, professionals, i dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Votació 
 
9 vots a favor (6 ERC, 2 TxB i 1 CUP) i 2 abstencions CIU  
 
 
26.- Moció per no assistir, com a Corporació, a cap  tipus d’ofici religiós. 
 
El grup municipal CUP Breda presenta la següent moció: 
 
Aquesta proposta neix des del respecte, tant als no creients com als creients. 
 
Atès que la religió catòlica, així com altres religions, neguen el coneixement científic i el pensament 
racional, fet que va just en el sentit contrari del que s'entén que es fa en aquesta institució. 
 
Atès que la jerarquia eclesiàstica és una institució arcaica, anclada en el passat, que ha donat suport 
a la dictadura franquista, es manté en postulats clarament patriarcals i masclistes, nega qualsevol dret 
de la dona sobre el propi cos i ha amagat diversos casos de pederàstia durant anys. Fets, tots ells, 
reprobables per a qualsevol institució pública. 
 
Atès que cal respectar als no creients, i com institució i representants d'una ciutadania plural i diversa, 
cal que ens comportem de forma neutra, per evitar que algú pugui sentir-se exclòs. Representem 
cristians, agnòstics, ateus i gent d'altres creences, així que com a Ajuntament no podem participar ni 
mostrar predilecció per cap litúrgia concreta.  
  
Atès que l'elecció de religió o culte és una decisió personal, cadascú de nosaltres és lliure de fer el 
que vulgui com a persona, però no com a càrrec. 
 
Per tot això presentem la següent MOCIÓ, 
 
1.- L'Ajuntament de Breda acorda no assistir com a corporació a cap tipus d'ofici religiós. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Frias diu que ells pensen que en temes de religió i diversitat l’Ajuntament ha de ser respectuós i 
els representants de l’Ajuntament ho són amb independència de les seves creences. 
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El Sr. Montero exposa que creuen que en una cerimònia essencialment religiosa l’Ajuntament ha  de 
ser laic, i com ha representants és un valor a transmetre. 
 
El Sr. Pujol exposa que votaran en contra perquè no consideren que la moció sigui coherent si parla 
de respecte i alhora de racisme. El que es fa actualment des de l’Ajuntament és assistir a una missa 
perquè se’ls va convidar, com anirien a un acte organitzat per un altre entitat religiosa diferent. 
 
Entenen que la història del municipi està lligada a la tradició i que com a tal moltes de les tradicions 
van lligades a la religió catòlica i no s’hi pot lluitar. 
 
El Sr. Montero diu que entén que les tradicions no es justifiquen a sí mateixes. I que hi ha d’haver 
separació de l’Estat i l’Església. 
 
El Sr. Pujol diu que la separació entre l’Estat i l’Església existeix perquè no es legisla en funció del 
que digui l’església. 
 
Votació 
 
1 vot a favor (CUP), 6 vots en contra (ERC) i 4 abstencions (2 CIU i 2 TxB) 
 
27.- Assumptes urgents 
 
No n’hi ha 
 
 
28.- 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 secretaria  
 
 
 
 
 
Dídac Manresa Molins      Maite Pérez Vicente  


