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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:  1/2015 
Caràcter: Ordinari 
Dia:   23 de febrer de 2015 
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 
 
Secretaria 
 
Sra. Maite Pérez Vicente, secretaria. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries ordinària de data 27 d’octubre i de l’extraordinària 
de 24 de novembre de 2014. 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària. 
3.- Donar compte al Ple de la informació comunicada al MINHAP corresponent al tercer  trimestre del 
pressupost 2014.  
4.- Donar compte al Ple de la informació comunicada al MINHAP corresponent al quart trimestre del 
pressupost 2014.  
5.- Informe del Període Mig de Pagament (PMP).  
6.- Informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
7.- Informes de intervenció sobre el pla d’ajust.  
8.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de les instal·lacions dels centres d’educació 
infantil i primària públics de Breda. 
9.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de les instal·lacions dels centres cívics i culturals 
municipals. 
10.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de les instal·lacions esportives municipals. 
11.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús i serveis de la Biblioteca Municipal de Breda. 
12.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de material municipal. 
13.- Aprovar inicialment el Reglament del servei públic municipal de la Plataforma de Serveis Rurals 
Polivalents de Breda. 
14.- Aprovar inicialment el Reglament del Mercat Municipal de venda no sedentària de Breda. 
15.- Aprovar definitivament el Pla Multirisc de Protecció Civil del Municipi de Breda, juntament amb els 
corresponents Annexos General i Manual d’implantació i manteniment del Pla.  
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16.- Aprovar el nomenament dels nous membres de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de 
Breda.  
17.- Aprovar iniciar l’expedient d’ocupació directa de la finca cadastral 385109DG623N0001KZ del 
municipi de Breda.  
18.- Aprovar la ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d’Iniciatives Locals 
per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA).  
19.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret.  
20.- Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de les 
facultats per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.  
21.- Moció per l’adopció de mesures urgents per pal·liar la pobresa energètica.  
22.- Assumptes urgents.  
23.- Precs i preguntes.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàrie s ordinària de data 27 d’octubre i de 
l’extraordinària de 24 de novembre de 2014. 
 
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: 
 
 

� 17JG2014 del 6 d’octubre 
� 18JG2014 del 20 d’octubre 
� 19JG2014 del 10 de novembre 
� 20JG2014 de l’1 de desembre 
� 21JG2014 del 15 de desembre 

 
A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’alcaldia durant 
l’esmentat període.  
 
Les Juntes esmentades, han estat facilitades als portaveus dels grups polítics mitjançant còpia en el 
moment de notificació de la convocatòria del present Ple.  
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3.- Donar compte al Ple de la informació comunicada  al MINHAP corresponent al tercer  
trimestre del pressupost 2014 
 
Per l’ordre HAP/2105/2012 de l’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament de la informació, previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.  
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes presentats telemàticament al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al tercer trimestre del pressupost de 2014, 
d’ingressos i despeses, romanent de tresoreria, calendari de tresoreria, dotació de la plantilla i 
retribucions, deute viu i previsió de venciments, perfil de venciment del deute en els propers 10 anys, 
ajustaments i aplicació de la regla de la despesa. 
 
De l’avaluació de l’estat d’execució del tercer trimestre del pressupost 2014, a data 30 de setembre, 
es pot concloure que la Corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, no compleix 
amb l’objectiu de la regla de la despesa i compleix amb el límit del deute. 
 
Pel compliment de la regla de la despesa, s’ha elaborat un pla econòmic financer que abasta el 
període 2014 a 2015, aprovat pel Ple de data 14 de febrer de 2014 i tutelat per la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresoreria de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les causes de l’incompliment de la regla de la despesa, venen donades per l’increment de les 
inversions a realitzar durant aquest exercici en relació de l’execució portada a terme el 2013 no 
finançada amb fons finalistes o transferències de capital. 
 
 
4.- Donar compte al Ple de la informació comunicada  al MINHAP corresponent al quart 
trimestre del pressupost 2014. 
 
Per l’ordre HAP/2105/2012 de l’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament de la informació, previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.  
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes presentats telemàticament al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al quart trimestre del pressupost de 2014, 
d’ingressos i despeses, romanent de tresoreria, calendari de tresoreria, dotació de la plantilla i 
retribucions, deute viu i previsió de venciments, perfil de venciment del deute en els propers 10 anys, 
ajustaments i aplicació de la regla de la despesa. 
 
De l’avaluació de l’estat d’execució del quart trimestre del pressupost 2014, a data 31 de desembre, 
es pot concloure que la Corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’estima que 
incomplirà amb l’objectiu de la regla de la despesa i compleix amb el límit del deute. 
 
A l’incomplir la regla de la despesa, hi ha elaborat un pla econòmic financer que abasta el període 
2014 a 2015, aprovat pel Ple de data 14 de febrer de 2014 i tutelat per la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresoreria de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
5.- Informe del Període Mig de Pagament (PMP)  
 
Per tal de donar compliment el previst al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, s’ha de trametre 
trimestralment l’informe referent al càlcul del Període Mitjà de Pagament de les Entitats Locals.  
 
Primer.-  Es dóna compte al Ple del Període Mig de Pagament del quart trimestre de 2014 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. 
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6.- Informes de Tresoreria de mesures de lluita con tra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
Atès que 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 
trimestralment els informes que preveu l’article 4.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement. 
 
Primer.-  Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes presentats telemàticament, 
corresponents al quart trimestre de 2014 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement.  
 
Segon.-  Publicar en el web municipal els informes que, en base a aquesta informació, han estat 
comunicats al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
 
7.- Informes de intervenció sobre el pla d’ajust. 
 
Atès que segons el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, s’ha de donar compte al Ple dels 
informes de l’interventor sobre la informació trimestral tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques sobre els Plans d’ajust.  
 
Vist l’informe presentat corresponent al quart trimestre de l’exercici 2014, en donem compte al Ple. 
 
Abans d’entrar a l’aprovació dels següents punts referents a diversos reglaments l’aprovació dels 
quals es proposa, el Sr. Alcalde fa un resum i exposa globalment l’objecte dels diferents reglaments 
que es sotmeten a aprovació. Amb aquests reglaments es pretén regular el funcionament i els usos 
de diverses instal·lacions en funció de la normativa aplicable i de l’experiència i demanda per a la 
gestió eficient dels espais. 
 
El Sr. Marín comenta que considera que no és adequat aprovar aquests reglaments acabant la 
legislatura, considera que el moment més oportú seria al principi de la legislatura. Que un cop passat 
eleccions és possible que no hi hagi el mateix equip de govern i aquests reglaments condicionen l’ús 
de les instal·lacions i considera una mica precipitada la decisió. 
 
El Sr. Alcalde respon que aquesta reglamentació es dóna per diversos motius, entre ells per motius 
legals. És veritat que ja ens trobem a final de legislatura, però aquests reglaments els hem redactat 
des de l’experiència en la gestió de les instal·lacions aquests darrers anys. És possible que hi hagi un 
canvi d’equip de govern, però hi hagi qui hi hagi, les instal·lacions hi seran igual i s’ha de regular i 
delimitar el seu ús per a fer-ne una gestió eficient. De tota manera es tracta de l’aprovació inicial d’uns 
reglaments, no es tracta d’una ordenança i en tot cas durant el període d’informació pública es poden 
presentar al·legacions al respecte. No es tracta de reglaments inamovibles. 
 
El Sr. Marín comenta que troba a faltar que no es reguli l’accés a la ràdio municipal, ja que venen 
eleccions municipals, hi hauria d’haver un reglament que regulés l’accés dels grups a la ràdio. 
 
El Sr. Alcalde respon que considera que aquesta actuació seria un tema electoral, que estarien 
entrant a regular aspectes concrets, com seria l’ús d’espai per a propaganda electoral, en un moment 
determinat en el que no toca. Els reglament que es proposen són per regular instal·lacions i espais 
municipals.  
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8.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús  de les instal·lacions dels centres 
d’educació infantil i primària públics de Breda 
 
Exp.- 2015_01 
 
Antecedents 
Per tal de regular l’ús de les instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària públics de Breda 
s’ha redactat un reglament per estipular-ne l’objecte, els drets i deures dels usuaris, l’accés, entre 
d’altres. 
 
El reglament té per objecte la regulació de l’ús social de les instal·lacions dels centres d’educació 
infantil i primària públics de Breda fora de l’horari escolar i serà d’aplicació a totes les persones i/o 
entitats que les usin.  
 
Legislació aplicable 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local 
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de les instal·lacions dels centres d’educació 
infantil i primària públics de Breda. 
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
9.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús  de les instal·lacions dels centres cívics i 
culturals municipals 
 
Exp.- 2015_02 
 
Antecedents 
Per tal de regular l’ús de les instal·lacions dels centres cívics i culturals municipals s’ha redactat un 
reglament per estipular-ne l’objecte, els drets i deures dels usuaris, l’accés, entre d’altres. 
 
El reglament té per objecte la regulació de l’ús dels equipaments socioculturals de titularitat municipal 
per a la prestació de serveis a la ciutadania i la seva participació en els assumptes de la comunitat i 
serà d’aplicació a totes les persones i/o entitats que les usin.  
 
Legislació aplicable 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local 
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú. 
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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.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de les instal·lacions dels centres cívics i 
culturals municipals. 
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
10.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ú s de les instal·lacions esportives 
municipals 
 
Exp.- 2015_03 
 
Antecedents 
Per tal de regular l’ús de les instal·lacions esportives municipals s’ha redactat un reglament per 
estipular-ne l’objecte, els drets i deures dels usuaris, l’accés, entre d’altres. 
 
El reglament té per objecte la regulació de l’ús del conjunt de les instal·lacions esportives municipals i 
serà d’aplicació a totes les persones i/o entitats que les usin.  
 
Legislació aplicable 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local 
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de les instal·lacions esportives municipals. 
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
 
 
 



  

Ajuntament de  
Breda  

 

 

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

7

11.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús i servei s de la Biblioteca Municipal de Breda 
 
Exp.- 2015_04 
 
Antecedents 
Per tal de regular l’ús i serveis que s’ofereixen a la Biblioteca Municipal de Breda s’ha redactat un 
reglament per estipular-ne els serveis, els drets i deures dels usuaris, entre d’altres. 
 
El reglament té per objecte regular els funcionament i la prestació pública de serveis de la Biblioteca 
Municipal de Breda i serà d’aplicació a totes les persones i/o entitats que les usin.  
 
Legislació aplicable 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local 
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús i serveis de la Biblioteca Municipal de Breda. 
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
12.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ú s de material municipal 
 
Exp.- 2015_05 
 
Antecedents 
Per tal de regular l’ús del material municipal s’ha redactat un reglament per estipular-ne l’objecte, els 
tràmits, entre d’altres. 
 
El reglament té per objecte la regulació de les condicions d’utilització de material de propietat 
municipal amb la finalitat d’obtenir-ne una òptima utilització i conservació per part dels propis usuaris i 
serà d’aplicació a totes les persones i/o entitats que les usin.  
 
Legislació aplicable 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local 
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de material municipal. 
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Segon.-  Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
13.- Aprovar inicialment el Reglament del servei pú blic municipal de la Plataforma de Serveis 
Rurals Polivalents de Breda 
 
Exp.- 2015_06 
 
Antecedents 
Per tal de regular el servei públic municipal que s’ofereix a la Plataforma de Serveis Rurals 
Polivalents de Breda s’ha redactat un reglament per estipular-ne l’objecte, els funcionament, els drets 
i deures dels usuaris, entre d’altres. 
 
El reglament té per objecte l’establiment de criteris, normes, directrius i disposicions per al correcte 
funcionament de la instal·lació i l’òptim desenvolupament dels serveis que des d’aquesta es prestin i 
serà d’aplicació a totes les persones i/o entitats que les usin.  
 
Legislació aplicable 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local 
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del servei públic municipal de la Plataforma de Serveis 
Rurals Polivalents de Breda. 
 
Segon.-  Notificar la present resolució a SUMAR, com a gestors de la Plataforma de Serveis Rurals 
Polivalents de Breda, adjuntant-los un exemplar del reglament. 
 
Tercer.-  Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 7 vots favorables de CIU, Tots per 
Breda i Breda@XXI i 4 abstencions d’ERC-Breda. 
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14.- Aprovar inicialment el Reglament del Mercat Mu nicipal de venda no sedentària de Breda 
 
Exp.- 2015_07 
 
Antecedents 
Per tal de regular l’ús del mercat municipal de venda no sedentària de Breda s’ha redactat un 
reglament per estipular-ne les autoritzacions, els drets i deures dels comerciants, entre d’altres. 
 
El reglament té per objecte regular els funcionament del mercat ambulant, és a dir, el centre 
d’activitats comercials realitzades fora d’un establiment comercial permanent, de caràcter periòdic i 
exercides en instal·lacions desmuntables o transportables, incloent-hi els camions botiga, dins d’un 
perímetre autoritzat, que comprèn la venda al detall d’articles alimentaris, d’articles de simple ús i de 
brocanteria dins del marc de la legislació vigent i serà d’aplicació a totes les persones que les usin.  
 
Legislació aplicable 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local 
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de Breda. 
 
Segon.-  Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
15.- Aprovar definitivament el Pla Multirisc de Pro tecció Civil del Municipi de Breda, juntament 
amb els corresponents Annexos General i Manual d’im plantació i manteniment del Pla. 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local, per acord de data 10 de març de 2014, va encarregar als Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal de la Selva la redacció del Pla Multirisc amb 4 riscos específics (Infocat, 
Neucat, Sismicat i Inuncat). 
 
En data 6 de novembre de 2014, es va donar entrada núm. 2039, a l’entrega definitiva del Pla de 
protecció civil del municipi de Breda, per tal que es pogués procedir a la seva aprovació i 
homologació, en format digital i paper juntament amb els corresponents documents adjunts, Annexos 
Generals i manual d’implantació i manteniment del Pla. 
 
El Ple de la Corporació en data 24 de novembre de 2014 va aprovar inicialment el Pla, el que va ser 
publicat mitjançant edicte al BOP de Girona, núm. 232, de 4 de desembre de 2014, pel termini de 20 
dies. 
 
En el termini esmentat no s’han presentat al·legacions i/o suggeriments tal i com es va certificar per la 
secretària de la Corporació en data 14 de gener de 2015. 
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Legislació aplicable 
• Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya. 
• Decret 210/1999 de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i 

l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
• 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. 
• Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i 

l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la 
seva tramitació conjunta. 

 
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 definitivament el Pla de Protecció Civil del Municipi de Breda, juntament amb els 
corresponents Annexos General i Manual d’implantació i manteniment del Pla.  
 
Segon.-  Notificar el present acord al responsable tècnic en matèria de protecció civil a Girona, 
juntament amb la documentació referent al Pla Multirisc de Protecció Civil de Breda, per tal que se’n 
pugui gestionar l’homologació. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
16.- Aprovar el nomenament dels nous membres de l’A ssociació de Voluntariat de Protecció 
Civil de Breda 
 
Antecedents 
El Ple de la Corporació en data 15 de setembre de 2006 va aprovar el conveni de col·laboració en 
matèria de protecció civil entre l’Ajuntament de Breda o l’Associació de voluntariat de protecció civil 
de Breda. 
 
El Conveni recull en l’acord tercer el que es transcriu literalment: 
 
“L’Ajuntament de Breda farà el nomenament dels voluntaris de protecció civil a proposta de 
l’Associació, sempre i quan compleixin els requisits que fixa la normativa vigent al respecte (art. 15 
Decret 27/2001 i disposicions concordants).” 
 
Atesos els compromisos de diferents voluntaris aportats per l’Associació procedeix fer el nomenament 
de: 
 
Nom Cognoms  DNI 
M RP 496-Z 
R MR 212-C 
A OL 454-A 
F VG 126-K 
M RR 862-R 
G BR 582-N 
P OX 900-F 
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Legislació aplicable 
• Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya. 
• Decret 210/1999 de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i 

l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
• 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 consider ació del Ple per a la seva aprovació els 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el nomenament dels membres de l’Associació de voluntariat de protecció civil de 
Breda següents: 
 
Nom Cognoms  DNI 
M RP 496-Z 
R MR 212-C 
A OL 454-A 
F VG 126-K 
M RR 862-R 
G BR 582-N 
P OX 900-F 
 
Segon.-  Notificar el present acord, juntament amb els compromisos dels voluntaris esmentats a la 
Direcció General de Protecció Civil. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
17.- Aprovar iniciar l’expedient d’ocupació directa  de la finca cadastral 385109DG623N0001KZ 
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. 
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 
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corresponents a cada un d’aquests i el sector o polígon d’actuació urbanística on s’hauran de fer 
efectius el seus drets. 
 
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: 
 
Primer.-  Iniciar 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 JMC. 
 
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: JMC 
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.” 
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Segon.-  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona la relació de terrenys i propietaris 
afectats per l’ocupació directa, amb indicació dels aprofitaments urbanístics corresponents a 
cadascun d’aquests i el sector o el polígon d’actuació urbanística on s’han de fer efectius els seus 
drets, a fi de que per un termini de quinze dies els interessats presentin les al·legacions que estimin 
pertinents. 

 
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, l’ocupació prevista i de 
l’aprofitament urbanístic assignat als seus terrenys, així com del sector o el polígon d’actuació 
urbanística on aquest es farà efectiu, atorgant-los un període d’audiència per un termini de quinze 
dies. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Manresa comenta que quan varen anar consultar els expedients de Ple, van veure que la finca 
que es pretén ocupar té uns 2800 metres quadrats, es tracta d’un terreny bastant gran per a un 
tanatori, es pretén ocupar tota la finca? 
 
El Sr. Alcalde contesta que es tracta de fer la ocupació directa de la part de la finca afectada per 
equipaments pel Pla Parcial 7, que són uns 2800 metres quadrats. Es tracta de la ocupació anticipada 
del sòl, però els propietaris continuen tenint tots els drets en el moment de repartir càrregues i 
beneficis en el procés reparcel·latori. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
18.- Aprovar la ratificació de la proposta de modif icació dels Estatuts del CONSELL 
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COM ARQUES DE GIRONA (CILMA). 
 
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA 
(CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament/Consell Comarcal, ha 
comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de 2014, un acord de 
modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i per cercar la millora de determinats 
aspectes de funcionament de caràcter més operatiu, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la 
consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació. 
 
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres de la Junta 
Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents Estatuts no s’adiu amb les 
prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen qüestions relatives a l'aprovació de les 
actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea General, al quòrum d'aprovació en 
cas de modificació d'estatuts i altres acords d'especial transcendència, a la possibilitat de delegació 
del vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i 
President. 
 
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula les 
Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els Estatuts es 
necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per majoria absoluta. 
 
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent acord: 
 
Primer.-  RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL D’INICIATIVES LOCALS 
PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), aprovada per la seva 
Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014. 
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Segon.-  Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels Estatuts 
del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma: 
 

Article 13 
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen 
part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació, que 
en tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis associats 
necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants podran delegar 
l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la delegació es podrà fer en un altre 
membre de l'Assemblea o en una tercera persona; cap membre no podrà rebre més de 
cinc delegacions.  
 
2. (..) 
 
3. (..) 
 
4. (..) 
 
Article 14 
L’Assemblea General té les facultats següents: 

a) Modificar els Estatuts. 
b) Elegir el president. 
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les 

comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne 
l'activitat. 

d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació 
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els acords 

per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació 
i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

f) Acordar la dissolució del Consell. 
g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 
i) Aprovar el reglament de règim interior. 
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats. 
k) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes 

d'associats per una raó distinta a la de separació definitiva. 
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria 

Tècnica. 
 
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament enunciatiu 
i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 
 
Article 15 
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada pel 
President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea General 
d’entre els seus membres, d'acord amb les regles següents:  
 

� 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona 
� 8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6,  i 

l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca representada 
� 3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun dels 

trams següents:  
- municipis fins a 1.000 habitants 
- municipis entre 1.001 i 5.000 habitants 
- municipis amb població superior a 5.000 habitants 

Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per votació 
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� Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents. 
 
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb el 
vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions. 
 

Article 17 
La Junta Executiva té les facultats següents: 

1. Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que 
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea 
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi 
l'Assemblea. 

2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els 
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els 
recursos pertinents. 

3. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell. 
4. Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els 

membres del Consell han de satisfer. 
5. Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i controlar 

que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 
6. Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general 
7. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General 

perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 
8. Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran adoptar 

criteris i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes facultats. 
9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb 

normalitat. 
10. Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera 

més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que aquests grups 
projectin dur a terme. 

11. Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada grup 
de treball, a proposta dels mateixos grups. 

12. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres 
persones, per aconseguir: 
- subvencions o altres ajuts. 
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.  

13.  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-
ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General. 

14.  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan 
de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament. 

 
Article 18 
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per 
l’Assemblea d’entre els seus membres. 
 
2. Són pròpies del president les funcions següents: 

a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i 
de la Junta Executiva. 

b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta Executiva. 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 

Executiva. 
e) Ordenar els pagaments vàlidament 
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea General 
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta Executiva 
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o 

d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons 
es determina a l'article 36. 
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i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació. 
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 

l'Assemblea General o la Junta Executiva. 
 
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a la 
Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta. 
 
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant, 
absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els seus 
membres. 
 
Article 25 
1. (..) 
 
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada 
d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la 
documentació necessària ha d'estar a disposició dels socis al local social. 
 
3. (..) 
 
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista 
de les persones assistents. 
 
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos 
interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà 
comunicada a tots els ens locals associats. 
 
Article 26 
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria, a 
l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la presència 
de la meitat més un dels membres associats, havent de ser-hi presents el president i el 
secretari o les persones que els substitueixin.  
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament 
constituïda amb la presència de tres membres a més del president i del secretari. 
 
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió 
en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es pot fer 
directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament 
pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si així ho decideix la 
majoria de les persones presents. 
 
Article 27 
1. (..) 
 
2. (..) 
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la 
constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja 
existent, cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents.  
 
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals, 
adoptat per majoria absoluta. 
 
Article 29 
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha estat 
convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. 
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A falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard i serà 
suficient la presència de dos membres a més del president i del secretari. 
 
2. (..)  
 
3. (..) 

 
Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació. 
 
Tercer.-  Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents: 

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del 
text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de 
tots els ens associats. 

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local, als 
efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives d'ens locals 

 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables de CIU i Tots per 
Breda i 5 abstencions d’ERC-Breda i Breda@XXI. 
 
 
19.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatu ts del Consorci local Localret 
 
Antecedents 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament de 
Breda en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci Localret, en sessió de 27 de novembre de 2014 va 
adoptar, entre altres, els acord següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció 
(conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà 
propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la 
condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
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“Personal 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà 
constituït per: 

a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la 
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que 
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme 
de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 
31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la 
normativa local i pressupostària. 
 

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació 
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal 
funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris 
tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a 
l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens 
locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre 
la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en 
el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així com 
els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del 
compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, 
a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones 
autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i 
expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb 
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut 
econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els 
termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de 
control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la 
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
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Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per: 

a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona 
jurídica d’àmbit nacional o estranger.  

b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de 
separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci. 
 
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el 
dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves 
obligacions pendents. 

 
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina 
de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts 
en la LRSAL”. 
 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

a. Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b. Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c. Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d. Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus 

membres. 
e. Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca d’acord, 
exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de 
conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que 
efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament 
de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la 
cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir 
la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los 
un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, 
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les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per 
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma conjunta, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a 
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al·legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma 
administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada 
pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria 
absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del 
Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014. 
 
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 la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2013, en els termes 
exposats anteriorment. 
 
Segon.-  Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables de CIU i Tots per 
Breda i 5 abstencions d’ERC-Breda i Breda@XXI. 
 
 
20.- Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Ser vei Català de Trànsit sobre l’assumpció de 
les facultats per infraccions a normes de circulaci ó en vies urbanes.  
 
Antecedents 
En data 20 d’octubre de 1998 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Breda sobre l’assumpció de les facultats 
de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 
 
Coneixedors que actualment Breda ja no disposa de Policia Local, sinó que el servei de vigilància 
recau en el cos de la Guàrdia Municipal, des del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, s’ha redactat 
un nou conveni, que renova el signat el 1998, que es reprodueix literalment: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE 
... SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A 
NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES. 
 
..., ... de ... de ...  

 
REUNITS 
 
D'una part, el Senyor ..., director del Servei Català de Trànsit. 
 
I de l’altra, l'/la Il·lustríssim/a Senyor/a ..., alcalde/essa de l'Ajuntament de ... (...). 
 
ACTUEN 
 
El primer, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter 
administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de 
signatura de l’Honorable Senyor ..., conseller d’Interior i president del Servei Català de Trànsit, en 
virtut de la resolució de 8 d’abril de 2013. 
 
El segon, en representació de l'Ajuntament de ..., en virtut de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació 
de ... de ... de ..., amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e) 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 de l'article 309.2 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
EXPOSEN 
 
Primer.-  Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de 
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la 
Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de 
desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual exerceix juntament amb altres òrgans del Departament 
d’Interior, les competències en aquesta matèria. 
 
Segon.-  En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora, l'article 11.1 de la 
Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la persona que ocupa la direcció del 
Servei Català de Trànsit, la competència per a imposar multes i sancions en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències municipals. 
 
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei preveu la possibilitat que tant el Departament 
d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir convenis de col·laboració amb els ens locals, 
en el marc de les seves respectives competències. 
 
Tercer.-  L'article 7 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en concordança amb els 
articles 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) 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, fixa les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. 
Així mateix, la LSV estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies 
urbanes correspondrà als respectius alcaldes (article 71.4).  
 
No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o directora del 
Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infraccions de normes de 
circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en 
aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit. 
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En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei Català de 
Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses en 
vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 
14/1997, de 24 de desembre, esmentada. 
 
Quart.-  En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i 12.1.sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició transitòria única de la 
Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot assumir l'exercici de funcions de 
denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les vies urbanes sempre 
que s'estableixi en el corresponent conveni, gaudint aquesta denúncia, d'acord amb l'article 74.1 del 
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, del caràcter d'obligatòria quan es formuli en l'exercici 
de les funcions de vigilància i control de la seguretat viària. 
 
Cinquè.-  D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de col·laboració 
amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article 11.4 de l'esmentada Llei 
14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1 cinquè i 12.1.sisè de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, 
mitjançant la subscripció del corresponent conveni. 
 
Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de col·laboració d'acord 
amb els següents  
 
PACTES 
 
1. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions de 
normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de ... pel que fa a l'assumpció: 
 
a) de la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra, de les infraccions contingudes al 
catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria, 
que presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de la competència dels vigilants. Aquestes denúncies 
tenen caràcter d'obligatòries, d'acord amb l'article 74.1 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març. 
 
b) de les competències sancionadores de l'alcalde en vies urbanes per part del director o directora del 
Servei Català de Trànsit, pel que fa a les denúncies a què es refereix l'apartat anterior, d'acord amb 
l'article 11.4  de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit. 
 
2. Potestat sancionadora  
 
L'Ajuntament de ... i el Servei Català de Trànsit acorden que el director o directora del Servei Català 
de Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon a l'alcalde, per infraccions a les 
normes de circulació comeses en vies urbanes del municipi de ..., denunciades pels membres del cos 
de mossos d’esquadra, en els termes i condicions previstos en els pactes d'aquest conveni. 
 
3. Continguts de la col·laboració  
 
La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament, en la matèria objecte d'aquest 
conveni, es durà a terme d'acord amb els apartats següents: 
 
a) Inici del procediment sancionador  
 
El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a conseqüència 
de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de mossos d’esquadra, en 
funcions de vigilància i control de la seguretat viària, contra infraccions comeses en les vies urbanes 
del municipi de ..., de conformitat amb l’article 74.1 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. 
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b) Instrucció del procediment sancionador 
 
D'acord amb allò que preveu l’article 6.2.g) del Decret 191/2001, de 10 de juliol, de reestructuració del 
Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de ... ha d’instruir els expedients sancionadors 
incoats per les denúncies formulades pels agents del cos de mossos d’esquadra en l'exercici de les 
funcions de vigilància i control de la seguretat viària en les vies urbanes de ... 
 
c) Resolució de l'expedient sancionador 
 
La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l’expedient sancionador i 
imposarà, si escau, la sanció per les infraccions denunciades pels agents dels cos de mossos 
d’esquadra en les vies urbanes de ...  
 
d) Cobrament de la sanció pecuniària 
 
El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades dels 
expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors. 
 
L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix aquest conveni pot 
ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment. 
 
e) Règim de recursos 
 
Contra les resolucions sancionadores dictades pel director o directora del Servei Català de Trànsit 
que es derivin de les denúncies que són objecte d’aquest conveni, es pot interposar recurs potestatiu 
de reposició, davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a resoldre’l. 
 
4. Vigència i extinció  
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una vigència d’un any natural 
comptador des de la data d’entrada en vigor. Això no obstant, es prorrogarà automàticament 
anualment, llevat que es resolgui  per alguna de les causes següents: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
 
b) Denúncia d'una de les parts, feta amb una antelació de tres mesos. 
 
c) Incompliment per qualsevol de les parts dels pactes del conveni. 
 
5. Publicitat del Conveni  
 
L'Ajuntament de ... es compromet a donar publicitat al contingut d’aquest conveni per tal de garantir, 
d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per part dels habitants del municipi, a 
través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de ..., i així mateix per qualsevol altre 
mitjà que aquest consideri oportú. 
 
6. Interpretació i jurisdicció  
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les parts se 
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol 
efecte, en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.” 
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La Junta de Govern Local en sessió de 28 de gener de 2015 va aprovar el text i la signatura del 
conveni però, atès que a aquest concepte li és d’aplicació l'article 114.3.e) 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 de l'article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, es requereix una majoria absoluta del Ple de la Corporació per aprovar-lo. 
 
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 i la signatura del “Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit 
sobre l’assumpció de les facultats per infraccions a normes de circulació en vies urbanes”. 
 
Segon.-  Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord al cos de la Guàrdia Municipal de Breda. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de 
l’execució dels precedents acords. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
21.- Moció per l’adopció de mesures urgents per pal ·liar la pobresa energètica. 
 
El grup municipal d’ERC presenten la moció 
 
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 consten. 
 
 
23.- Precs i preguntes.  
 
La Sra. Eva Andrés pregunta com està el tema de la licitació de la gestió i explotació de les pistes de 
pàdel municipals? Qui s’ha presentat? 
 
El Sr. Alcalde respon que de moment no tenim constància que s’hagi presentat ningú. Esperarem uns 
dies per si hi ha alguna oferta que s’hagi presentat per correu. En tot cas, si el procés quedés desert 
ja es farien els informes i s’adoptarien les mesures oportunes. 
 



  

Ajuntament de  
Breda  

 

 

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

25

El Sr. Dídac Manresa pregunta respecte al tema de les guàrdies de les farmàcies, segons tenim entès 
el repartiment de les guàrdies en cap de setmana s’ha presentat tot a Riells i Viabrea. 
 
El Sr. Alcalde respon que no en sap res al respecte. L’Ajuntament no té competències en referència a 
aquest tema i oficialment com a Ajuntament no hem rebut res. Ja farem la consulta i notificarem en 
cas de novetats. 
 
El Sr. Josep Amargant pregunta a la regidora d’ensenyament el tema de l’institut. Hi ha dubtes 
respecte el funcionament del primer d’ESO a Breda, com es gestionarà el tema de les aules? On 
faran els alumnes les classes de música, laboratori, tallers, educació física...? 
 
La Sra. Teresa Martorell respon que aquestes classes es gestionaran junt amb l’Escola Montseny i el 
pavelló municipal. A l’escola hi ha aula de música, laboratori... i es tracta de compartir aquests espais. 
 
El Sr. Amargant pregunta si serà necessari que els alumnes surtin 2-3 cops al dia del recinte per a 
desplaçar-se a altres edificis i portar a terme aquestes classes? 
La Sra. Martorell respon que aquest tipus d’activitat no es farà cada dia 2-3 cops i en tot cas es 
vetllarà per fer els horaris lectius de tal manera que es minimitzin aquestes situacions. 
 
El Sr. Amargant comenta que consideren que el fet d’haver de fer canvi d’aules implica una pèrdua 
d’hores lectives per part dels alumnes. I les taquilles per que els alumnes guardin les coses?i el pati? 
 
La Sra. Teresa Martorell respon que avui s’han vingut a mirar totes les mancances que pot tenir 
l’espai proposat per a la realització de l’ESO. Les taquilles estaran a l’abast dels alumnes i el temps 
d’esbarjo es portarà a terme al pati de les acacies, ja s’ha parlat amb el centre bredenc i els serveis 
tècnics d’ensenyament ja han donat el vist-i-plau. 
 
El Sr. Amargant pregunta qui pagarà el lloguer i neteja de l’espai del pati? La inversió i manteniment 
els paga l’Ajuntament? Del lloguer de l’espai jove se n’encarrega ensenyament? 
 
La Sra. Martorell respon que aquest no és un espai que es faci servir exclusivament per part 
d’ensenyament, es tracta d’un espai que a les tardes s’ocuparà amb activitats de l’ajuntament. 
 
El Sr. Amargant pregunta quants professors hi hauran? Hi haurà cap d’estudis? 
 
La Sra. Martorell contesta que actualment es preveu que hi hagi 5 professors pels més de 30 alumnes 
que es preveu que facin el primer d’ESO i un d’aquests professors faria de cap d’estudis. 
 
El Sr. Amargant pregunta si es tracta d’una mesura provisional, si l’ESO només es portarà a terme 
durant aquest curs 2015-2016, hi ha previsió de continuïtat? Què passarà després? Hi ha conveni 
signat? 
 
La Sra. Martorell respon que el conveni arribarà en els propers dies i hi ha continuïtat garantida 
durant, almenys, els 4 anys d’ESO. 
 
El Sr. Amargant pregunta si per aquells pares d’alumnes que no estiguin d’acord en fer el curs aquí i 
vulguin anar a Hostalric, continuaran tenint el transport escolar gratuït? 
 
La Sra. Martorell respon que no ho sap. 
 
El Sr. Alcalde comenta que l’objectiu de l’equip de govern és poder oferir el primer d’ESO a Breda per 
aquest curs 2015-2016. L’ajuntament ha fet tot el possible per a poder aconseguir aquest objectiu. 
S’han cedit els equipaments i els espai. Respecte la neteja, llum, aigua... la competència és de la 
Generalitat. Els professors també són competència de la Generalitat. L’objectiu de l’Ajuntament és 
que l’ESO es quedi a Breda, per això s’ha lluitat ara, es pretén que almenys l’ESO estigui instal·lada. 
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El Sr. Amargant comenta que fer l’institut d’aquesta manera no produirà els mateixos resultats a nivell 
educatiu. Tenir tant moviment d’entrar i sortir de les aules i cap a altres instal·lacions produeix un risc 
per als alumnes. Hi ha assegurança per a cobrir aquest risc? 
 
El Sr. Alcalde respon que els instituts són responsabilitat de la Generalitat i dels mestres. Es faran els 
horaris escolars de manera que es minimitzin aquests riscs i el trasllat entre instal·lacions. La prioritat 
de l’equip de govern era poder fer la preinscripció dels alumnes a Breda. La decisió última la té la 
Generalitat en tot cas. En base a les competències que té l’ajuntament s’ha fet tot el possible i s’han 
posat a disposició tots els mitjans necessaris per que l’ESO es porti a terme a Breda. 
 
El Sr. Frias comenta que ara és el moment de posar les màximes facilitats i comprensió envers 
aquesta situació, crec que hem d’acceptar aquesta situació provisional amb paciència amb l’objectiu 
últim de que finalment tindrem el centre. 
 
El Sr. Marín comenta que és lògic que la gent tingui dubtes i incerteses respecte a que el 1r d’ESO es 
porti a terme a l’espai jove i considera que s’ha de respectar les opinions de la gent al respecte, així 
com el fet de que certes persones prefereixin anar a l’institut d’Hostalric o Arbúcies. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la secretaria 
accidental de la Corporació, en dono fe.  
 
 
L’Alcalde,      La Secretaria 
 
 
 
 
 
 
Jordi Iglesias i Salip      Maite Pérez Vicente    


