Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 3/2013
Caràcter: Ordinari
Dia: 29 de juliol de 2013
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22:00 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament
Assistents
Sr. Jordi Iglesias i Salip (CiU), alcalde
Sra. Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora
Sr. Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor
Sra. Judit Cortada i Esteve (CiU), regidora
Sr. Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (Tots per Breda), regidor
Sr. Dídac Manresa Molins (ERC-Breda), regidor
Sr. Andreu Pujol Mas (ERC- Breda), regidor
Sra. Eva Andrés Masó (ERC- Breda), regidora
Sr. Josep Amargant Argemí (ERC- Breda), regidor
Sr. Antoni Marin Acuña (Breda@XXI-PM), regidor
Secretari
Sr. Erik Sureda Causadias secretari accidental.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 13 de maig
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
3.- Donar compte dels informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
4.- Donar compte dels informes de intervenció sobre el pla d’ajust.
5.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 16 d’abril de 2012: “8.1.
Aprovació de la moció a favor de declarar la Festa de Sant Joan com la Festa Nacional
dels Països Catalans.”
6.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2013: “5.1. Ratificació
de l’acord de dissolució del Consorci Mediambiental de la Selva a adoptar pels
ajuntaments.
7.- Aprovació Compte General de l’exercici 2012.
8.- Aprovació de la versió definitiva del PAES.
9.- Aprovació inicial del Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en Sòl no
urbanitzable.
10.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Breda per
ajustar els límits entre el Pla Parcial 6 i el Pla Parcial 12 de Breda.
11.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en relació amb el
Pla Parcial número 2 de Can Ribas.
12.- Aprovació definitiva pla d’accessibilitat de Breda.
13.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Breda al carrer Rovira.
14 .- Aprovació inicial del Reglament intern dels Vigilants Municipals de l’Ajuntament de
Breda.
15 .- Aprovació d’un nou fitxer per a tractar les dades de les persones inscrites a cursos i
activitats de l’Escola de Música i Dansa Municipal de Breda.
16.- Moció que es presenta per a l’aprovació del ple del municipi de Breda, en defensa dels
mitjans de comunicació locals públics.
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17.- Moció per la unitat política en la demanda de la construcció del carril bici.
18.- Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir.
19.- Moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels
municipis (i els consells comarcals).
20.- Declaració en defensa de l’esport amateur català.
21.- Moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció d’inspecció de
treball.
22.- Assumptes urgents.
23.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’Alcalde, esmenta el condol de l’Ajuntament de Breda per les víctimes amb l’accident ferroviari de
Galícia.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 13 de maig.
Prèviament s’ha repartit l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria d’acord amb el que
estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC.
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 de 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:
7JG2013 del 11 d’abril
8JG2013 del 22 d’abril
9JG2013 del 6 de maig
10JG2013 del 27 de maig
11JG2013 del 10 de juny
12JG2013 de 26 de juny
A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’alcaldia durant
l’esmentat període.
Les Juntes esmentades, han estat facilitades als portaveus dels grups polítics mitjançant còpia en el
moment de notificació de la convocatòria del present Ple.

3.- Donar compte dels informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’han de trametre els informes que
preveu l’article 4.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i Coneixement.
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Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes presentats telemàticament, corresponents al
segon trimestre de 2013 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i
Coneixement.

4.- Donar compte dels informes de intervenció sobre el pla d’ajust
Atès que segons el Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, s’han de donar compte al Ple dels
informes de l’interventor sobre la informació trimestral tramesa al Ministeri d’Hisenda sobre els Plans
d’ajust.
Vist els informes presentats, corresponent al primer i segon trimestre de l’exercici 2013, en donem
compte al Ple.

5.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 16 d’abril de 2012: “8.1. Aprovació
de la moció a favor de declarar la Festa de Sant Joan com la Festa Nacional dels Països
Catalans.”
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
“8.1. Aprovació de la moció a favor de declarar la Festa de Sant Joan com la Festa Nacional
dels Països Catalans.
Antecedents
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de parla catalana,
des del nord dels Pirineus fins al sud dels País Valencià, passant per les illes Balears, la Franja,
Andorra i l’Alguer.
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966 ençà, han contribuït
com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra nació.
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, col·lectiu i
cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva vigència actual, una
vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials i superar períodes
històrics molt difícils al llarg del temps.
Atès que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris que conformen els
Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una comunitat històrica coma símbol
d’esperança.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan com a Festa
Nacional dels Països Catalans.
Segon.- D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin
en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan la Festa Nacional del Països Catalans,
ja que és una tradició popular prou arrelada en una de les tradicions més antigues d’aquests territoris.
I de l’altra, demanar-los que emprenguin les accions necessàries per fer-la efectiva.
Tercer.- Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la nostra
localitat.
Quart.- Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural, a flamacanigo@omnium.cat o al carrer de la
Diputació, 276, pral., 08009 de Barcelona.
Cinquè.- Ratificar el present acord en el proper Ple ordinari que es celebri.
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.”
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
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Primer.- Ratificar l’aprovació de la moció a favor de declarar la Festa de Sant Joan com la Festa
Nacional dels Països Catalans.
Segon.- Enviar certificació del present acord a Òmnium Cultural, a flamacanigo@omnium.cat o al
carrer de la Diputació, 276, pral., 08009 de Barcelona.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord
Debat
El Sr. Dídac Manresa diu que s’haurien de passar aquestes coses per Ple enlloc de passar-ho per
Junta de Govern Local.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

6.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2013: “5.1. Ratificació de
l’acord de dissolució del Consorci Mediambiental de la Selva a adoptar pels ajuntaments”
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
“5.1. Ratificació de l’acord de dissolució del Consorci Mediambiental de la Selva a adoptar pels
ajuntaments
Antecedents
El dia 1 d’octubre de 2002 es va constituir el Consorci Mediambiental de la Selva, integrat pel Consell
Comarcal de la Selva i els ajuntaments de la comarca que varen manifestar la seva voluntat d’adherirs’hi.
L’Ajuntament de Breda està adherit a aquest consorci.
L’acord de l’Assemblea General del Consorci de data 19 de febrer de 2013, va acordar unànimement
aprovar inicialment la dissolució del Consorci i va nomenar la comissió liquidadora.
En aquest mateix acord es va posar de manifest la possibilitat d’encomanar al Consell Comarcal de la
Selva la gestió economicoadministrativa del retorn del cànon dels municipis que fins ara tenien
delegada la seva gestió al Consorci Mediambiental de la Selva.
Fonaments de dret
D’acord amb el que estableix l’article 23 dels Estatus, la dissolució del Consorci es pot realitzar per
acord unànime o bé per majoria qualificada quan sigui inviable la seva continuació amb els membres
restants.
És d’aplicació l’article 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’acord de dissolució del Consorci Mediambiental de la Selva adoptat per la seva
Assemblea General el dia 14 de maig de 2013.
Segon.- Facultar a l’alcalde per a l’aprovació de la liquidació del Consorci, de conformitat amb la
proposta que efectuï, en el seu moment, la comissió liquidadora.
Tercer.- Aprovar el traspàs al Consell Comarcal de la Selva de la gestió economicoadministrativa del
retorn de cànon corresponent al municipi de Breda, i ratificar l’adhesió del municipi de Breda al Fons
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de Gestió de Residus de la Selva adscrit al Consell Comarcal i el traspàs dels recursos obtinguts dels
pagaments del retorn del cànon.
Quart.- Aprovar l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Breda al Fons de Gestió de Residus de la
Selva gestionat pel Consell Comarcal de la Selva, corresponent al 5% en el tractament de la FORM i
al 10% de l’import per a la resta de conceptes subjectes a retorn de cànon que correspongui al
municipi de Breda.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest acord.”
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de ratificació de l’acord de dissolució del Consorci
Mediambiental de la Selva adoptat per l’Assemblea General el dia 14 de maig de 2013.
Segon.- Enviar certificació del present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord
Debat
El Sr. Amargant d’ERC-Breda, pregunta si comportarà alguna despesa per l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde manifesta que no.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

7.- Aprovació Compte General de l’exercici 2012
Antecedents
Vist l’informe de data 23 d’abril de 2013 emès pel Secretari-interventor accidental en relació amb el
Compte General de l ‘exercici 2012.
Mitjançant decret número 92/2013 de 23 d’abril es va convocar la Comissió Especial de Comptes pel
dia 6 de maig per tal d’examinar el Compte General, juntament amb els justificants i antecedents de
l’exercici 2012.
Vista l’acta de la Comissió Especial de Comptes de data 6 de maig de 2013, la qual s’informa
favorablement per part dels assistents, amb l’abstenció de Dídac Manresa Molins, en representació
d’ERC de Breda i de Joan Antoni Marín Acuña, en representació de Bred@XXI-PM.
En compliment a la normativa aplicable, en data 15 de maig de 2013 fou publicat l’edicte a partir del
qual s’exposa al públic perquè en el termini de quinze dies més vuit, es puguin presentar les
al·legacions, els suggeriments o les reclamacions que estimin oportú.
Dins del termini atorgat, no s’han presentat al·legacions.
Fonament Jurídic
Article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si escau
la proposta redactada en els termes següents:
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Primer.- Aprovar el Compte General d’aquesta entitat local corresponent a l’exercici 2012.
Segon.- Rendir l’esmentat compte degudament aprovat pel Ple de la Corporació a la Sindicatura de
Comptes, i als òrgans competents de les Administracions Estatals i Autonòmica.
Tercer.- Facultar al alcalde per dur a terme aquest acord.
Debat
El Sr. Dídac Manresa d’ERC- Breda, fa un repàs dels comptes en públic esmentant que la majoria
dels ingressos venen de la butxaca dels bredencs. No hi ha inversió i seria necessari retallar en
certes despeses com personal, festes, dietes, despeses financeres, transferències corrents.
El Sr. Alcalde li pregunta al Sr. Manresa com és que en la Comissió de Comptes no va fer cap queixa
ni al·legació al respecte del que ha esmentat i alhora manifesta que el 63% dels ingressos sigui
efectuat pel poble de Breda no és un titular. L’inversió es fa amb subvencions i si no hi ha aquestes
no se’n poden fer. En relació a reduir festes, per posar un exemple l’alcalde esmenta que les fires de
promoció que es fan com la de l’Olla, serveixen per donar un impuls econòmic al poble.
El Sr. Manresa per al·lusions, demana més transparència en les dietes i sol·licita que cobren els
regidors i la dedicació.
El Sr. Alcalde manifesta que es cobra per Juntes de Govern Local, per responsabilitat a l’ostentar un
càrrec públic i les decisions que es prenen i per dedicació.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable dels grups de CIU,
Tots per Breda. Voten en contra els grups d’ERC-Breda i Breda@XXI-PM.

8.- Aprovació de la versió definitiva del PAES
Antecedents
En data 15 de maig de 2012 es va acordar per Junta de Govern de la Diputació de Girona concedir a
l’Ajuntament de Breda una subvenció per tal de procedir a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible (PAES).
En data 20 de desembre de 2012 es va acordar per Junta de Govern aprovar el Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible (PAES).
En data 18 de febrer de 2013 es va ratificar per Ple l’acord de la Junta de Govern.
En data 10 de juny de 2013 el Consell Comarcal ens fa arribar la versió definitiva, que seguint el
procediment establert per la Diputació de Girona, el CILMA ha realitzat una revisió del document i
s’han incorporat totes les indicacions rebudes al PAES.
D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si escau
la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Aprovar la versió definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).
Segon.- Enviar certificació del present acord a la Diputació de Girona i al Consell d’iniciatives locals
per al Medi Ambient (CILMA).
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Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

9.- Aprovació inicial del Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en Sòl no
urbanitzable.
Antecedents
El municipi de Breda necessita la identificació i regulació urbanística de les diferents masies ubicades
en sòl no urbanitzable.
Vist que l’equip redactor ha presentat el Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable.
Legislació aplicable
Està permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits que fixen els articles 50 i 51 del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost:
Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que sigui necessari preservar i recuperar per
raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de
planejament urbanístic general en cada municipi i que sigui necessari preservar i recuperar per raons
arquitectòniques o històriques.
Rehabilitar les construccions rurals en desús per corregir l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.
Aquestes construccions han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el catàleg que
estableix l’article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar, a un establiment hoteler amb
exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació
en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. Això no
obstant, per poder destinar-les a establiment hoteler ha d’estar previst expressament en aquest
catàleg, el qual pot establir un límit en el nombre de places. Les construccions a què es refereix
l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb la intenció de destinar-les al ús
d’habitatge familiar. En tots els casos, els usos de les construccions a què es refereix aquest apartat
han d’ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu.
Legislació general aplicable:
- El Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
- El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Així mateix, és d’aplicació la Legislació sectorial següent:
- Defensa: Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl.
- Carreteres: article 10.2 de la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres, i el Decret Legislatiu de la
Comunitat Autònoma de Catalunya 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Carreteres.
- Sector ferroviari: article 7 de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari.
- Patrimoni cultural: article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i
article 33 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
- Patrimoni de les Administracions Públiques: article 189 de la Llei 33/2003, del Patrimoni de les
Administracions Públiques.
- Aigües: articles 20.1.d), 25.4 i 40.4 de la Llei d’Aigües, Text Refós 1/2001, de 20 de juliol; i article 8
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del Text Refós de la Legislació en matèria d’Aigües de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
3/2003, de 4 de novembre.
- Medi Ambient: article 5 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de
Flora i Fauna Silvestres; Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals de Catalunya.
- Forest: article 39 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Boscos.
- Sector elèctric: article 5 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
- Telecomunicacions: article 26 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de
Telecomunicacions.
- Turisme: Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya; Decret 159/2012, de 20 de
novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
- Soroll: Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll i l’article 11 del Reial Decret 1367/2007, de 19
d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, en quant a zonificació acústica, objectius de qualitat i
emissions acústiques.
La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat
preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats. Si no s’alteren les
característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que
estableixi el planejament urbanístic i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives
d’habitabilitat.
En el desplegament de les previsions del planejament territorial o del planejament urbanístic general,
es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per assolir les finalitats següents:
a.
La protecció del medi rural i del medi natural.
b.
La protecció de béns catalogats.
c.
El desplegament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de
protecció.
d.
El desplegament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el planejament
urbanístic general no ho fa, poden concretar l’ús de l’equipament comunitari i la titularitat
pública o privada.
e.
El desplegament del sistema urbanístic d’espais lliures públics.
f.
L’ordenació del subsòl, si no és objecte d’una altra figura del planejament urbanístic
derivat.
La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions a què es refereixen els
articles 47.3 i 50.
Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què es refereix l’article 47.4.
La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament en el pla d’ordenació urbanística municipal.
La implantació d’activitats vinculades a l’explotació de recursos naturals.
Qualsevol altra finalitat anàloga.
De conformitat amb allò que estableix l’article 94 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els plans especials urbanístics estan
integrats per la documentació escrita i gràfica adequada a llur naturalesa i finalitat. En qualsevol cas,
hauran de contenir una memòria descriptiva i justificativa de la necessitat o conveniència del pla i de
l’ordenació que aquest preveu i els plànols d’informació i d’ordenació que corresponguin.
En els casos en què ho exigeixi la legislació sobre mobilitat, serà necessari incloure un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determini aquesta legislació.
El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les masies i les
cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la
preservació i la recuperació, d’acord amb el que estableix l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que
determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les
determinacions que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el
millorament del paisatge.
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L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord
amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes, s’integra en el procediment
d’elaboració dels plans urbanístics, de conformitat aquesta Llei i amb el reglament que la desplega.
Aquesta integració, d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes,
comporta necessariament les actuacions següents:
L’elaboració, per part de l’òrgan o la persona que promogui el pla, d’un informe de sostenibilitat
ambiental preliminar i el lliurament d’aquest informe a l’òrgan ambiental perquè emeti el document de
referència, efectuades les consultes necessàries. L’òrgan promotor del pla pot realitzar aquestes
consultes si forma part de l’Administració de la Generalitat i ho comunica prèviament a l’òrgan
ambiental. La direcció general competent en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme ha
d’elaborar l’informe territorial i urbanístic sobre l’avanç del pla, i remetre’l l’òrgan competent en matèria
ambiental perquè ho incorpori al document de referència.
L’elaboració, per part de l’òrgan o la persona que promogui el pla, d’un informe de sostenibilitat
ambiental d’acord amb el document de referència.
El tràmit de consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades,
conjuntament amb el tràmit d’informació pública del pla aprovat inicialment, per un període mínim de
quaranta-cinc dies.
L’elaboració, per part de l’òrgan o la persona que promogui el pla, de la memòria ambiental, amb
l’acord de l’òrgan ambiental.
La presa en consideració, en l’aprovació definitiva del pla, de l’informe de sostenibilitat ambiental, de
la memòria ambiental i de l’acord de l’òrgan ambiental, mitjançant una declaració específica en què, si
existeixen discrepàncies amb els resultats de l’avaluació ambiental, s’han de justificar els motius i les
mesures adoptades.
La publicitat del pla aprovat definitivament, que ha de complir els requisits derivats de l’article 28 de la
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
El procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental dels plans urbanístics que hi estiguin
sotmesos d’acord amb l’article 8 de la Llei 6/2009 es regeix per allò que estableixen els articles 15 i
16 d’aquesta Llei, llevat que el promotor consideri que el pla s’ha de sotmetre a l’avaluació ambiental.
En aquest cas, se segueix directament el procediment d’avaluació ambiental.
En cas que el pla urbanístic estableixi actuacions executables directament sense requerir el
desplegament de projectes d’obres posteriors i s’hagi de sotmetre al procediment de declaració
d’impacte ambiental, l’estudi d’impacte ambiental s’ha incorporar al pla i sotmetre’s a informació
pública conjuntament amb aquest. La declaració d’impacte ambiental s’ha d’efectuar, segons
correspongui, abans de l’aprovació provisional o abans de l’aprovació definitiva de l’expedient.
De conformitat amb allò que estableix l’article 80 c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix que correspon a les comissions territorials
d’urbanisme l’aprovació dels plans especials urbanístics de desplegament, llevat dels que correspon
aprovar als ajuntaments de conformitat amb l’article 81.
El procediment a seguir és el següent:
Acordada l’aprovació inicial, el Pla Especial Urbanístic se sotmetrà a informació pública per termini
d’un mes mitjançant anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i
en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, de conformitat amb allò
que estableix l’article 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol. Durant aquest període l’expedient
quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar o obtenir-ne còpies.
Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de remetre en el termini de deu dies des de
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l’adopció de l’Acord d’aprovació inicial.
El termini d’informació pública es computarà des de l’última publicació obligatòria; quan a més es faci
la notificació individualitzada, el còmput per a cada una de les persones interessades, es fa des de la
notificació, llevat que l’última publicació sigui posterior.
Se citarà personalment al tràmit d’informació pública als propietaris dels terrenys que hi estiguin
compresos, llevat que el Pla es formuli per la totalitat dels propietaris de la superfície afectada i això
s’acrediti mitjançant document públic en què es faci constar l’estructura de la propietat del sòl.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe als Organismes afectats
per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat
que una disposició autoritzi un termini més llarg.
En el cas que algun dels informes sectorials sigui discrepant, si són vinculants, s’ha de modificar
obligatòriament el projecte; si no ho són, la Corporació s’hi pronunciarà.
Rebuts els informes corresponents, les consideracions i indicacions contingudes en aquests que siguin
vinculants o aquells altres que es considerin convenients, s’han d’incorporar a les determinacions del
Pla.
De conformitat amb l’article 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme l’obertura d’una segona informació pública es determinarà per la introducció de
canvis substancials d’ofici o bé per l’estimació d’al·legacions formulades en el decurs de la primera
informació pública, o bé com a conseqüència de la declaració d’impacte ambiental o de l’estimació
d’informes sectorials.
Conclosa la informació pública, els Serveis Tècnics Municipals i els responsables tècnics de l’equip
redactor a qui, si escau, s’hagués encomanat la redacció del Pla, estudiaran les al·legacions que
s’hagin presentat i s’emetrà informe aquestes.
El Ple, de conformitat amb allò que estableix l’article 85.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, aprovarà provisionalment el Pla Especial.
Aprovat provisionalment l’expedient per part de l’òrgan municipal, aquest es remetrà a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de conformitat amb allò que estableix l’article 109 Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació amb l’article 80 c) del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, per a la seva aprovació definitiva.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial del Catàleg de Masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable del municipi de Breda. La concreta redacció que s’aprova inicialment és la que figura
diligenciada al citat expedient administratiu.
Segon.- Sotmetre aquest document a tràmit d’informació pública, per un termini d’un mes, amb
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, a un diari de premsa periòdica i a través dels
mitjans telemàtics a la pàgina web municipal.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que
una disposició n’autoritzi un de més llarg.
Quart.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
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Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

10.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Breda per
ajustar els límits entre el Pla Parcial 6 i el Pla Parcial 12 de Breda.
Antecedents
Les NNSS de Breda aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona l’any
1991 determinaven, entre d’altres, dos sectors en sòl urbanitzable situats al Nord del Nucli Urbà. Es
tracta de PP12 Sector Industrial Nord i PP6 Cal Valent els quals estan pendents de desenvolupar. El
límit entre els dos sectors coincideix actualment amb el traçat d’un futur vial nord-sud que connectarà
la ronda est amb la carretera d’Arbúcies.
Aquest límit no es correspon amb cap límit físic existent i dificulta l’execució del planejament.
L’objecte de la modificació és ajustar el límit entre els sectors PP12 i PP6 per tal que sigui coincident
amb la carretera i facilitar la seva execució. La modificació manté els usos i ordenació general
previstos a les NNSS.
Legislació aplicable
Es segueix la tramitació que disposa l’article 96 del Decret Legislatiu 1 /2010 de 3 d’agost per el qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Es respecta el contingut de l’article 97 del mateix cos legal ut supra ressenyat, justificant la necessitat
de la iniciativa i l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. En
definitiva, es tracta de permetre l’execució del propi planejament, per tant, no existeix una valoració
negativa d’aquesta modificació plantejada.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
planejament del municipi de Breda per ajustar els límits entre el Pla Parcial número 6 i el Pla Parcial
número 12. Aquesta modificació ha estat redactada per els serveis tècnics municipals. La concreta
redacció que s’aprova inicialment és la que figura diligenciada al citat expedient administratiu.
Segon.- Sotmetre aquest document a tràmit d’informació pública, per un termini d’un mes, amb
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, a un diari de premsa periòdica i a través dels
mitjans telemàtics a la pàgina web municipal.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que
una disposició n’autoritzi un de més llarg.
Quart.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.
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11.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en relació amb el
Pla Parcial número 2 de Can Ribas.
Antecedents
El municipi de Breda necessita aconseguir els terrenys necessaris per a poder edificar un centre
d’educació secundària pel municipi.
Vist que el Pla parcial PP2 Can Ribas, està situat a l’oest del municipi, preveia la qualificació com a
sistema d’equipament educatiu d’una parcel·la de 10.000 m2 situada al costat de l’escola municipal,
la qual es destinaria a la construcció del centre d’educació secundària.
L’esmentat Pla Parcial es va aprovar definitivament per la Comissió d’urbanisme 19/12/2007 restant
pendent la seva executivitat a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, el qual no s’ha tramitat.
L’objecte de la present modificació puntual és la qualificació com a Sistema d’equipament educatiu de
la parcel·la de 10.000 m2 situada al costat de l’escola, determinada al PP2 Can Ribas , per tal de
poder ubicar-hi el centre d’educació secundària.
Legislació aplicable
Es segueix la tramitació que disposa l’article 96 del Decret Legislatiu 1 /2010 de 3 d’agost per el qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Es respecta el contingut de l’article 97 del mateix cos legal ut supra ressenyat, justificant la necessitat
de la iniciativa i l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. En
definitiva, es tracta de permetre l’execució del propi planejament, per tant, no existeix una valoració
negativa d’aquesta modificació plantejada.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
planejament del municipi de Breda en relació amb el pla parcial de Can Ribas, redactat per els serveis
tècnics municipals. La concreta redacció que s’aprova inicialment és la que figura diligenciada al citat
expedient administratiu.
Segon.- Sotmetre aquest document a tràmit d’informació pública, per un termini d’un mes, amb
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, a un diari de premsa periòdica i a través dels
mitjans telemàtics a la pàgina web municipal.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que
una disposició n’autoritzi un de més llarg.
Quart.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Debat
El Sr. Manresa d’ERC-Breda, pregunta quins equipaments educatius.
El Sr. Alcalde, manifesta que es van oferir els terrenys al Departament d’Ensenyament i el que es fa
amb aquesta modificació es preparar els tràmits corresponents.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.
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12.- Aprovació definitiva pla d’accessibilitat de Breda
Antecedents
Atès que s’ha redactat el pla d’accessibilitat del municipi de Breda per l’arquitecte Mercè Corominas
Noguera, amb la col·laboració de la Diputació de Girona.
Vist que es tasca del Pla d’Accessibilitat el proposar intervencions i fixar els criteris necessaris que
calgui implementar en els entorns de la via pública, l’edificació i el transport per tal d’eliminar les
barreres arquitectòniques i millorar la practibilitat, estudiant al mateix temps els aspectes de la
comunicació (senyalització), per tal d’aconseguir aquests objectius.
Vist que en data 27 de maig de 2013 va ser aprovat inicialment per Junta de Govern Local i sotmès a
informació pública per un termini de 30 dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de
data 6 de juny de 2013 i número 109, sense que en el mateix s’hagin produït al·legacions ni
suggeriments al respecte
Legislació aplicable
El Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de
promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, determinen la necessitat de
garantir a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació l’accessibilitat i la utilització
dels béns i serveis de la societat i també promoure la utilització d’ajudes tècniques adequades que
permetin millorar la qualitat de vida d’aquestes persones, mitjançant l’establiment de les mesures de
foment i de control en el compliment de la normativa adreçada a suprimir i evitar qualsevol tipus de
barrera o obstacle físic o sensorial.
Per tal d’aconseguir-ho, cal disposar d’un programa d’actuació que pugui determinar les prioritats i les
inversions necessàries.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el Pla d’Accessibilitat de Breda
Segon.-. Comunicar-ho a la Diputació de Girona.
Tercer.-. Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Debat
El Sr. Amargant, d’ERC-Breda, manifesta que és un projecte molt ambiciós difícil d’executar pel cost.
Com s’executarà? En quan temps està previst executar-lo?
El Sr. Alcalde, manifesta que els terminis per executar no els sap. No es sap quines subvencions
sortiran. Aquest document és una guia i la seva execució per tant, dependrà del pressupost aprovat
cada any i no està lligat amb la llei de barris.
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 Puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Breda al carrer Rovira.
Antecedents
Que en la sessió ordinària de Ple de data 18 de febrer de 2013, es va aprovar inicialment l’acord de
modificar puntualment les NNSS de Breda, per tal d’adequar els límits entre zones a l’estructura real
de la propietat i facilitar l’execució del planejament.
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat

972 87 00 12
Fax 972 16 03 33
ajuntament@breda.cat

13

Ajuntament de
Breda

La modificació afecta a dues illes ubicades en el nucli de Breda amb front al carrer Rovira. Ambdues
illes estan classificades de sòl urbà consolidat i tenen el front al carrer Rovira qualificat de zona
d’edificació tancada, subzona 2: Eixample. La resta de l’illa està qualificada de zona d’edificació
oberta, subzona A: Residencial unifamiliar intensitat 1.
La superposició de la documentació cadastral i la de les NNSS ha permès detectar un desajust entre
ambdues.
En el cas de l’illa 1 aquest fet provoca que la part posterior de les finques amb front al carrer Rovira
estiguin en zona A sense front a carrer i sense complir la superfície mínima per la seva possible
edificació.
En el cas de l’illa 2, existeix un vial interior, per tant les parcel·les tenen accés, estan en la zona 2
totes edificades amb front al carrer Rovira i accés rodat per la part posterior , però en la subzona A,
no tenen la condició de parcel·la mínima
Per tal de resoldre aquesta problemàtica s’opta per qualificar un espai entre zones,qualificada de
subzona 3, en el cas de l’illa 1 permetrà a les finques tenir un pati en el qual podran obrir obertures i
que en aquest pati es pugui edificar en planta baixa en profunditat del 50% sense augmentar
aprofitament. En el cas de l’illa 2 la mateixa subzona 3, permetrà a la part posterior de les finques que
aparegui un pati en el qual poder obrir obertures i que es pugui edificar d’igual forma.
Vist que ha estat sotmès a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 51 de data 13 de març de 2013, i en el diari El Punt de
data 7 de març de 2013.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, es sol·licità informe al Ministeri de Foment, com
organisme afectat per raó de les seves competències sectorial, essent el seu sentit favorable
mitjançant informe de data 3 de juny de 2013.
Vist que durant aquest període d’exposició al públic no s’ha produït cap al·legació al respecte.
Legislació aplicable
Es segueix la tramitació que disposa l’article 96 del Decret Legislatiu 1 /2010 de 3 d’agost per el qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Es respecta el contingut de l’article 97 del mateix cos legal ut supra ressenyat, justificant la necessitat
de la iniciativa i l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. En
definitiva, es tracta de permetre l’execució del propi planejament, per tant, no existeix una valoració
negativa d’aquesta modificació plantejada.
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Breda en
l’àmbit del Carrer Rovira.
Segon.- Elevar l’expedient diligenciat de la modificació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
Tercera.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.
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14.- Aprovació inicial del Reglament intern dels Vigilants Municipals de l’Ajuntament de Breda.
Antecedents
Vist la necessitat de dotar el servei de vigilància municipal de Breda d’un Reglament intern per a
regular les seves funcions, organització, formació i règim estatutari i alhora les formes de
col·laboració i cooperació amb diferents cossos de seguretat.
Vist l’avantprojecte elaborat de Reglament Intern dels vigilants municipals.
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, és l’òrgan competent per
aprovar dita Ordenança
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació, si
escau, la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament Intern dels vigilants municipals de Breda.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament o
Ordenança, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord
exprés pel Ple.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte».
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

15.- Aprovació d’un nou fitxer per a tractar les dades de les persones inscrites a cursos i
activitats de l’Escola de Música i Dansa Municipal 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 el
moment actual es fa necessari crear un nou fitxer per a tractar les dades de les persones inscrites a
cursos i activitats de l’Escola de Música i Dansa municipal.
Legislació aplicable
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 Usuaris Escola de Música i Dansa, de titularitat de l’Ajuntament
de Breda (Responsable del fitxer en els termes de la normativa de protecció de dades) en els termes
següents:
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1.- Nom del fitxer: Usuaris Escola de Música i Dansa
2.- Finalitat i usos: Organització de cursos i activitats de l’Escola de Música i Dansa Municipal de
Breda
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones inscrites als cursos i activitats de l’Escola de Música i
Dansa i, si és el cas, els seus pares o representants legals
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, telèfon,
signatura, dades familiars, data de naixement, dades bancàries, dades de formació
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat
8.- Cessions: No es preveuen
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Unitat responsable: Cultura
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.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

16.- Moció que es presenta per a l’aprovació del ple del municipi de Breda, en defensa dels
mitjans de comunicació locals públics
Els grups municipals de CiU i Tots per Breda presenten la següent moció:
El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va presentar l’informe de
l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) que
modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local (LRBRL) justificant la
seva presentació en un suposat estalvi econòmic.
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a Barcelona, el dilluns
11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que aquest avantprojecte suposa un
envaïment de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim
local previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una laminació del
principi d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i
l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc respecta les
competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal de Barcelona.
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els seus
representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus municipis. Cal
garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un millor finançament local que
dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els electes locals.
PER LA CONTINUITAT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICS (Declaració del
Castell de Plegamans)
Un dels sectors que estan patint més la crisi és el de mitjans de comunicació, tan públics com privats.
Segons estimacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 2012 hi havia més de 1500
periodistes a l’atur a Catalunya.
La FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA reunida en Assemblea
General, el dia 8 de juny de 2013, a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) manifesta que
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l’ARSAL significa un retrocés en matèria de serveis a la ciutadania i pot posar en risc drets tan
importants com el de la informació, que podria afectar la continuïtat de les emissores de ràdio
municipal i de qualsevol mitjà de comunicació local de titularitat pública.
Els ajuntaments catalans i la seva societat civil al llarg dels anys de democràcia han promogut i
consolidat una potent xarxa d’emissores municipals que han garantit el dret a la informació. Aquestes
han estat i són motors de dinamisme social i comercial pels seus municipis.
Els mitjans de comunicació local gestionats des dels ajuntaments fan “poble”, fomenten la identitat
donant a conèixer els seus orígens, les diferents condicions socials, les tradicions i les activitats
quotidianes (econòmiques, culturals, socials, polítiques, projectes de futur), fomenten
l‘associacionisme i enforteixen la societat civil.
Els mitjans de comunicació locals públics han jugat un paper cabdal en la promoció i normalització de
la llengua catalana. Per tant, posar en perill la continuïtat de les ràdios municipals catalanes, és posar
en perill la veu del català.
Per tot això, L’AJUNTAMENT de Breda reunit en ple, ACORDA:
Primer.- Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
(ARSAL) amb els continguts de proposta actual.
Segon.- Donar suport a la tasca desenvolupada per les emissores locals a Catalunya i reconèixer la
seva importància com a mitjans que garanteixen el dret a la informació, la presència del català en el
mapa radiofònic del nostre país i la cohesió social als municipis.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a defensar amb fermesa les competències que li atorga
l’Estatut en matèria de règim local i expressar el suport explícit d’aquest Ajuntament en totes les
mesures que siguin necessàries emprendre per exercir aquesta defensa, que inclou el manteniment
de les ràdios municipals.
Quart.- Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya
sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no
invasió competencial recentralitzadora.
Cinquè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de Catalunya, la
Generalitat de Catalunya, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis
i la Federació de Municipis de Catalunya.
Sisè.- Donar publicitat d’aquests acords.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

17.- Moció per la unitat política en la demanda de la construcció del carril bici.
El grup municipal de ERC presenta la següent moció:
Atès que en la sessió de la comissió de Territori i Sostenibilitat del passat 10 de juliol de 2013
s’aprovà la resolució 278/X del Parlament de Catalunya per unanimitat de tots els partits polítics amb
representació parlamentària; on es recull la necessitat de la construcció d’un carril bici que uneixi el
municipi de Breda amb l’estació de Riells i Viabrea-Breda.
Atès que la proposta de resolució insta al Govern de la Generalitat a redactar el projecte de
construcció del carril bici per la vora del riu.
Atesa la necessitat d’exercir tota la pressió possible des del propi municipi i les seves institucions per
tal de fer complir com més aviat millor la proposta de resolució.
Atès que la creació d’un carril bici és una reclamació de caràcter històric, promesa per la pràctica
totalitat dels partits polítics de Breda i aprofitant que, per segona vegada en poc més d’un any,el
Parlament de Catalunya n’ha aprovat el projecte de redacció, així com l’ampliació i millora de la
carretera Gi-552 (resolució 539/IX del Parlament de Catalunya).
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Atesa la necessitat dels partits polítics amb representació plenària a treballar de manera coordinada i
amb la ferma voluntat i compromís moral i institucional de fer possible el compliment d’allò aprovat.
Atès que l’Ajuntament de Riells i Viabrea ja contempla en el seu POUM la creació d’un carril bici dins
d’un Pla Especial sobre l’entorn de la riera de Breda.
Atesa la necessitat de coordinació entre ambdós ajuntaments i llurs grups municipals per tal d’exercir
una clara posició de força i fermesa en la reclamació d’allò pactat al Parlament.
PER TOT AIXÒ EXPOSAT, EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-BREDA SOTMET A DEBAT I VOTACIÓ
DEL PLE ELS PUNTS SEGÜENTS:
-Que el Ple de Breda, de la manera més unànime possible, doni suport a la resolució 278/X del
Parlament de Catalunya, sobre la redacció del projecte de redacció del carril bici per la vora del riu.
-Que l’Ajuntament de Breda, en virtut de la seva representativitat, actuï de manera decidida i
resolutiva, amb l’ús de totes les mesures que estiguin al seu abast i que siguin per dret menester, per
tal de fer complir allò establert en la resolució 278/X del Parlament de Catalunya.
-Que es creï una Comissió mixta Breda-Riells amb representació dels diversos grups municipals per
tal de sistematitzar i calendaritzar el seguiment i compliment de la resolució parlamentària.
-Sense perjudici de la resolució 278/X del Parlament, que l’Ajuntament de Breda utilitzi totes les
mesures que estiguin al seu abast per tal de fer complir la resolució 539/IX del Parlament per
l’ampliació i millora de la carretera GI-552, ja aprovada per sessió plenària el passat mes de juliol de
2012.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

18.- Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir
Els grups municipals de CiU i Tots per Breda presenten la següent moció:
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota
la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en el si de
l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de decidir el
futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de
2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema
«Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de
2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a
decidir del poble de Catalunya adoptada pelParlament el passat 23 de gener de 2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel Dret a
Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a la celebració
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel
president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en
representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes,
empresarials i sindicals.
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El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la coresponsabilitat
de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica de tots els catalans i
catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al
procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats
internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat d’opinions de
la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i exclusivament, l’expressió
majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per tot això, els grups municipals de CiU i
Tots per Breda proposen al Ple Municipal els següents
ACORDS
1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma
www.dretadecidir.cat
2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a aquest
procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre el futur
polític de Catalunya.
3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

19.- Moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels municipis (i
els consells comarcals).
Els grups municipals de CiU i Tots per Breda presenten la següent moció:
EXPOSA
Que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en
el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a la continuïtat del
sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat construint des dels
anys 80.
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posar en perill el
sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels drets individuals i
col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i suposa un retorn a èpoques
passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant en perill un model de convivència,
benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida.
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de
l’administració local, l’Ajuntament de Breda mostra la seva preocupació per les greus conseqüències
que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau social el
desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les persones,
especialment les més vulnerables.
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans gestors de la
prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants.
PROPOSA AL PLE APROVAR ELS SEGÜENTS ACORDS
1. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte, l’Ajuntament de
Breda demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i als legisladors estatals
–i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent a
l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions
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Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els
governs locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el
principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE).
2. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó que
s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Breda insta al Govern de la Generalitat a garantir el
finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a tot el territori.
3. Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

20.- Declaració en defensa de l’esport amateur català
Els grups municipals de CiU i Tots per Breda presenten la següent declaració:
Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat realitzades en els últims mesos
a les entitats esportives catalanes, adreçades no només a l'esport professional sinó també a l'esport
de base i amateur, poden posar en risc la continuïtat d'aquestes entitats.
Cal assenyalar, que el sistema esportiu català es sustenta en gran part en l'esport de base, infants i
joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva
formació personal i cívica, l'educació en valors, l'adquisició d'hàbits saludables, a la integració i a la
cohesió social, pel que resulta important conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la
supervivència de l'esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part altruista
i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són estrictament les
hores d'entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els permet també cobrir les
despeses que els ocasiona.
En l'àmbit esportiu i, concretament, en l'esport amateur, la relació entre les entitats esportives i moltes
de les persones que presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat, atès que realitzen
la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que per l'obtenció d'un benefici
econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de liquidació i
d'infraccions per uns imports que per a la majoria d'aquestes entitats esportives són del tot
inassumibles, pel que poden veure obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions
extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l'esport de base i en els nostres
joves.
En aquest sentit cal assenyalar que les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social no
només han de tenir la funció punitiva, sinó que també han d'incorporar la funció informativa, i que
ajudi a clarificar l'abast de la normativa. Si de l'anàlisi de les actuacions d'inspecció practicades a
Catalunya s'arriba a la conclusió que la interpretació de la norma per part dels clubs i entitats
esportives difereix de manera generalitzada respecte a la interpretació de la inspecció sobre la
mateixa normativa, resulta prioritari aclarir la normativa i validar amb el sector, abans de passar a
l'adopció de mesures sancionadores.
Per això, la Secretaria General de l’Esport insta el Govern de l’Estat a analitzar els resultats de les
inspeccions de Treball i Seguretat Social efectuades recentment a nombrosos clubs i entitats
esportives, sense finalitat de lucre, principalment de Catalunya per tal de procedir a:
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1. Ampliar la moratòria en les actuacions inspectores als clubs i a les entitats esportives sense
ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, fins que s'hagi aclarit la normativa i
establert un sistema especial de la Seguretat Social per a les mateixes, en l'àmbit del esport
no professional.
2. Establir un sistema especial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les
entitats esportives sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col•laborin i
obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental
de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional.
3. Aplicar, per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, una interpretació àmplia de la
legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les activitats esportives
efectuades per clubs i entitats esportives sense afany de lucre.
4. Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats
esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre.
5. Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a entitats esportives
sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, quan hagi disconformitat entre les
actuacions del club o entitat esportiva i la Inspecció del Treball i de la Seguretat Social,
sempre que la tipologia d'aquestes disconformitats sigui coincident o habitual respecte a les
detectades per la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent ser deguda a una
insuficient claredat de la normativa aplicable.
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 als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció d’inspecció de
treball.
El grup municipal d’ERC presenten la següent moció:
El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el qual no es podria entendre
l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 llicències federatives només a
Catalunya, que constitueixen la més ampla xarxa sectorial existent i articula un tramat d’entitats
escampat per tot el país que, que darrera l’activitat específicament esportiva, aplega i desenvolupa en
el sentit més ampli, valors humans, socials i culturals que constitueixen un patrimoni de valor
immesurable.
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a l’article 4 de la llei
6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al identificar les activitats esportives com d’interès general. A la
vegada, les federacions esportives esdevenen la màxima expressió qualitativa d’aquesta xarxa
esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat pública i d’interès social. També els membres
associats d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol individual bé com entitats -en el cas de les
federacions- comparteixen pel fet d’associar-se la voluntat altruista i d’interès general que defineix el
moviment esportiu.
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social sobre entitats esportives
catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la grau repercussió econòmica que amenaça la
supervivència de les mateixes entitats, com –i sobretot- per la generalització de les mateixes al
conjunt del sistema esportiu al no tenir en compte una clara divisió entre activitats voluntàries i
activitats professionals.
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat les previsions legals
existents d’exclusions del règim de la seguretat social de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei
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General de la Seguretat Social són genèriques, quan no indeterminades, i permeten les més variades
interpretacions d’acord amb la casuística de cada situació.
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments esportius puntuals,
no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a determinar amb seguretat quan comença
una relació laboral o professional, de la qual es derivi l’obligació d’estar afiliat a un o altre règim de la
Seguretat Social o quan, pel contrari, es donen els requisits per entendre’s que hi ha una clara
exclusió d’aquesta obligació d’afiliació atès el caràcter benèvol del servei.
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi de ser
sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria l’aplicació d’un sistema normatiu
format per un conjunt de factors determinats legalment es redueix pràcticament a l’existència o no
d’un sol criteri: la retribució pel servei prestat. Aquesta manera d’actuar suposa deixar de costat i no
tenir en compte els altres criteris legals –llibertat, actuació altruista i solidària, subscripció d’un
contracte de voluntariat- que en la seva accepció més general constitueixen les bases de les
relacions de les persones i entitats que formen el sistema esportiu.
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els ajuntaments no podem deixar
perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven els efectes positius que s’aconsegueixen aplicant
la justícia social que es deriva de la tasca universalitzadora realitzada des d’aquests clubs i entitats,
que posteriorment es trasllada a les xarxes socials de barris i, sobretot, en els segments desafavorits
de la societat. L’esport de base, més enllà dels motius purament saludables, competitius o
relacionals, aconsegueix un efecte sorprenent per compensar les desigualtats econòmiques o socials
dels infants i, per tant, té un efecte reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a configurar
societats més madures i més equilibrades.
Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar l’esport català com un dels
eixos centrals i referencials que defineixen i configuren el país, a través de tot l’entramat municipal
adreçat sobretot a infants i joves, i a través de tot l’engranatge de les Federacions, que coordinen i
aglutinen les diverses possibilitats d’aquestes pràctiques de base.
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i interpretatives
necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de l’Estatut dels Treballadors, l’article
98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat, es delimitin amb
claredat les exclusions als règims d’afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis
en entitats sense ànim de lucre que persegueixen objectius d’interès general i són membres de les
mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol o de voluntariat.
SEGON. Instar el Govern de l’estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del món esportiu,
representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar l’aplicació del conjunt de criteris legals
que siguin d’aplicació a la realitat del món de l’esport fonamentat en el voluntariat, més enllà de les
relacions professionals existents, tant en el món de l’esport professional com en el de les entitats
multiesportives que, amb una repercussió econòmica significativa, presten una gran diversitat de
serveis.
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la Inspeccció de Treball i
de la Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest diàleg amb el món esportiu, es determinin el
conjunt d’indicadors clars que delimiten i separen una actuació laboral o professional, d’una actuació
benèvola o voluntària.
QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del
Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, així com a la
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Presidència del Govern espanyol, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social i al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

22.- Assumptes urgents.
No n’hi ha.
23.- Precs i preguntes.
El Sr. Andreu Pujol d’ERC-Breda pregunta per quan s’obrirà el C/ Marcel·lí Trunas.
El Sr. Alcalde, manifesta que s’ha d’obrir però no hi ha una data concreta.
El Sr. Manresa, pregunta per la parcel·la inundada.
El Sr. Alcalde manifesta que hi ha una ordre d’execució elaborada.

L’alcalde,

El secretari accidental

Jordi Iglesias i Salip

Erik Sureda Causadias
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