Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 01/2017
Caràcter: Ordinari
Dia: 30 de gener de 2017
Hora inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:36 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament

HI ASSISTEIXEN
Sr. Dídac Manresa i Molins (ERC – Acord Municipal)
Sr. Andreu Pujol i Mas (ERC – Acord Municipal)
Sra. Eva Andrés i Masó (ERC – Acord Municipal)
Sr. Josep Amargant i Argemí (ERC – Acord Municipal)
Sra. Núria Marès i de las Heras (ERC – Acord Municipal)
Sr. Samuel Torres i Torrent (ERC – Acord Municipal)
Sra. Judit Cortada Esteve (CiU)
Sra. Teresa Martorell Julià (CiU)
Sr. Jaume Anglada i Sarsanac (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva)
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva)
Sr. Oscar Montero Martorell (CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – Poble Actiu)
Secretària
Sra. Maite Pérez Vicente

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.

Aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior, de data 28 de novembre de 2016
Donar compte de les resolucions adoptades des de l’última sessió ordinària plenària
Ratificació del decret 540/2016 i de l’informe d’intervenció de l’expedient 12/2016 de suplement
de crèdit
4. Donar compte del decret 558/2016 i de l’informe d’intervenció de l’expedient 13/2016 de
transferència de crèdit
5. Baixa dels drets reconeguts en exercicis tancats
6. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals i de
l’Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via publica.
7. Aprovació de la pròrroga de la concessió del servei d’escorxador
8. Aprovació definitiva del projecte desglossat de les obres de la primera Fase del Projecte
d’Urbanització UA16: Sector Industrial Sud.
9. Proposta d’adjudicació de les obres del desglossat de la fase 1 del projecte d’urbanització de la
UA16: sector industrial sud, Breda
10. Aprovació inicial del projecte tècnic per la construcció d’un tanatori municipal
11. Assumptes urgents
12. Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior, de data 28 de novembre de 2016
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’última 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’última sessió ordinària plenària, i es relacionen a
continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades:





21JGL2016, de 14 de novembre de 2016
22GL2016, de 28 de novembre de 2016
23JGL2016, de 12 de desembre de 2016
24JGL2016, de 27 de desembre de 2016

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. Ratificació del decret 540/2016 i de l’informe d’intervenció de l’expedient 12/2016 de
suplement de crèdit
Es proposa a ratificar al Ple de la corporació del decret núm. 540/2016 de 2 de desembre pel qual
s’aprova l’expedient 12/2016 de suplement de crèdit, previ informe de la secretària interventora.
Atès que segons el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals, s’ha de donar compte al Ple dels informes de Intervenció.
Donem compte de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
corresponent a aquest expedient.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 5
abstencions de CIU,Tots per Breda i la CUP.
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4. Donar compte del decret 558/2016 i de l’informe d’intervenció de l’expedient 13/2016 de
transferència de crèdit
Es dóna compte al Ple de la corporació del decret núm. 558/2016 de 15 de desembre pel qual
s’aprova l’expedient 13/2016 de transferència de crèdit, previ informe de la secretària-interventora.
Atès que segons el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals, s’ha de donar compte al Ple dels informes de Intervenció.
Donem compte de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
corresponent a aquest expedient.

5. Baixa de drets reconeguts en exercicis tancats
Exp.- 1/2017
Antecedents
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal establir si la
relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament
respon a drets efectivament exigibles actualment.
S’inicia l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en
exercicis anteriors, pendents de cobrament amb número d’expedient 1/2017.
El regidor d’ Hisenda ha formulat la proposta raonada de les baixes de drets reconeguts en exercicis
anteriors, pendents de cobrament.
La secretaria interventora ha emès un informe favorable.
Fonaments de dret
Articles 66 a 69 i 34 de la Llei 58/2003, 17 desembre, General tributària, en relació amb la prescripció
d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
Article 76 de la Llei General Tributària i articles 61 a 63 del RD 939/2005, 29 juliol, pel qual s’aprova el
Reglament General de Recaptació, en relació a la baixa provisional per insolvències, concepte de
deutor en situació de fallida, crèdits incobrables, efectes de la baixa provisional i revisió i rehabilitació
de crèdits incobrables.
Comptabilització de la cancel·lació dels drets segons estableix l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local
Article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’òrgan competent.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Incoar expedient de baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 58.831,99 €:
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a) Rectificació del saldo inicial de drets reconeguts en exercicis anteriors per error material en les
anotacions comptables
Nº operació

Aplic.pres.

Descripció

120140000742

2014

Transferència de la
Generalitat de
45000 Catalunya_FCLC 2013
pels serveis
supramunicipals

120100000474

2010

33800

120020000014
al
120020000030

2002

Contribucions especials_
36000 PP7_ Residencial i
industrial Repiaix

Taxa 1'5% Catalana de
Telecomunicacions

Explicació
Amb la resolució GRI/1002/2014, detallen a
l’annex 1 l’import atorgat de dotació
complementària i a l’annex 2 l’import pels
serveis supramunicipals. Sempre ho
comunicaven per separat i en aquest exercici
van incloure el tram del supramunicipal amb el
total de l’annex 1.
L'RD no està documentat, s'ha comprovat que
no hi hagués l'ingrés directe i no s'ha trobat res
del 2010 cap aquí.
Es va iniciar el procés d'urbanització, però
finalment no es va portar a terme i van quedar
les contribucions especials reconegudes.

RECTIFICACIÓ DEL SALDO INICIAL PER ERROR MATERIAL EN LES ANOTACIONS COMPT.

Import €

3.610,73

179,65

43.577,17
47.367,55

b) Prescripció de drets reconeguts en exercicis anteriors
Nº operació

120080000612

Aplic.pres.

2008

32500

Descripció
Taxa per Llicència
obertura local,
Departament d'Educació,
Servei territorial de
Girona

Explicació

Import €

Pròrroga llicència obres 2007/0107 atorgada
per portar a terme les obres d'ampliació i
reforma de l'Escola Montseny. Finalment el
Departament no les va portar a terme.
TOTAL BAIXES PER PRESCRIPCIÓ

11.464,44

11.464,44

Segon.- Donar audiència als interessats que puguin resultar afectats per la decisió de prescripció i als
interessats que es puguin veure afectats per la modificació del saldo inicial dels drets per error.
Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província per si existeixen interessats que no constin en
l'expedient i perquè serveixi de notificació als interessats identificats als quals no pugui practicar-se la
notificació personal.
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Intervencions
La Sra. Judit Cortada exposa que malgrat respecten i comparteixen la part legal de l’informe de la
secretària, volen que se’ls aclareixi el punt referent a les contribucions especials PP7. En un punt de
l’exposició es diu que no es va redactar el projecte d’urbanització i els consta que no és així que el
projecte d’urbanització es va fer i es va aprovar provisionalment i més tard es va aturar. Atès que
alguns del propietaris van fer les aportacions corresponent, voldrien saber què es pensa fer al
respecte.
El Sr. Alcalde respon que pel que té entès, és un tema del 2002, pel PP7 es va redactar projecte
d’urbanització, però en tot cas no hi ha reparcel·lació, per tant si no hi ha reparcel·lació no hi pot
haver urbanització possible.
La secretària comenta que diria que és al revés, que es va fer el projecte de reparcel·lació, es va
aprovar inicialment però no es va arribar a aprovar definitivament i les contribucions especials, que en
aquest cas haurien de ser quotes d’urbanització, només es poden fer efectives un cop s’ha aprovat
definitivament el projecte de reparcel·lació.
La Sra. Judit Cortada diu que els consta que algú va pagar.
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La secretària li respon que potser va pagar per la redacció del pla de millora, o sigui pel pla parcial no
pel projecte. L’import és el corresponent al projecte de reparcel·lació, el que li sembla que no es va
notificar mai als propietaris, però de totes maneres es pot comprovar perquè a la comptabilitat surt.
La Sra. Judit Cortada diu que malgrat la legalitat de donar de baixa aquest import creuen que no
s’han exhaurit totes les vies per reactivar el tema. Creuen necessària una reunió per clarificar i activar
el tema i no donar-lo per exhaurit. El projecte haurà quedat obsolet s’haurà de redactar de nou, però
abans de donar-ho de baixa s’hauria de mirar bé què es fa, si es tira endavant o no.
Pren la paraula el Sr. Alcalde que comenta que intentarà ser curós perquè aquest és un tema del
2002 i encara no el domina del tot. En els processos d’urbanització, primer de tot s’ha de redactar un
pla de millora urbana, el document bàsic sobre el qual s’ha de començar a treballar, aquest document
evidentment s’ha de pagar, és un avantprojecte, per dir-ho d’una manera senzilla. Un cop es té fet
l’avantprojecte es necessita el projecte de reparcel·lació i el d’urbanització. Pel que entén el
d’urbanització o el de reparcel·lació no es va aprovar. Pel que li consta, en el seu moment no hi va
haver acord entre els propietaris per delimitar les zones i es veu que el repartiment en el procés de
reparcel·lació no estava clar i no se va arribar a bon port, precisament pel no acord entre els
propietaris afectats.
Un dels problemes d’iniciar procediments d’urbanització sense ànim de tancar-los és que precisament
passen aquestes coses, que quinze anys després es troben sobre la taula amb un procediment que
ha caducat més que de sobres i que en el cas que l’Ajuntament volgués reiniciar els tràmits per la
urbanització del pla parcial del Repiaix haurien de començar de zero, i això vol dir tornar a pagar pla
de millora urbana, tornar a pagar reparcel·lació, tornar a pagar urbanització.
A nivell d’equip de govern, quan s’acabi el tema de la urbanització de la UA16, el sector industrial del
PP7, per dir-ho d’alguna manera és el que està més encarat, és el que té més fàcil solució.
Repeteix que el problema d’iniciar les coses és quan això es fa sense ànim de tancar-les i entén que
en el 2002 no hi va haver suficient voluntat per part de l’Ajuntament de tancar o iniciar fefaentment les
obres, ja que l’administració té suficients mecanismes per fer-ho possible.
Deixant de banda la voluntat política actual aquests són uns ingressos que ja no es cobraran mai i
creu que el que pertoca és donar-los de baixa.
La Sra. Judit Cortada demana la revisió comptable per detectar que no hi hagués hagut algun
possible error.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 5
abstencions de CIU,Tots per Breda i la CUP.

6. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals i de
l’Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via publica.
Antecedents
És necessari procedir a modificar l’Ordenança de tinença d’animals i l’Ordenança de convivència
ciutadana, protecció del medi i ús de la via publica.
Aquesta modificació és en relació als imports sancionadors, Article 54è del Règim sancionador,Títol
V, de l’Ordenança de tinença d’animals i al Quadre de sancions, Article 45 del Règim sancionador,
Capítol VIII, de l’Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via publica.
Legislació aplicable
Article 85 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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D’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, l’acord d’aprovació de la modificació de
l’Ordenança és competència del Ple i la validesa de l’acord requereix el vot favorable de la majoria
simple dels membres presents, tal com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril.
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 la modificació de l’Ordenança de tinença d’animals, en relació al següent
article:
Article 54è. Import de les sancions
.../...
Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les
sancions de multa, amb una reducció de la sanció d’un 50% si el pagament es fa efectiu abans de
l’inici del procediment sancionador.
El pagament de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació del procediment, sens
perjudici de presentar els recursos procedents.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi
i ús de la via publica, en relació al següent article :
Article 45. Quadre de sancions
.../...
Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les
sancions de multa, amb una reducció de la sanció d’un 50% si el pagament es fa efectiu abans de
l’inici del procediment sancionador.
El pagament de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació del procediment, sens
perjudici de presentar els recursos procedents.
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
Corporació durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, la corporació local
adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, resolent les reclamacions que haguessin presentat i
aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les modificacions a què es refereixi
l’acord provisional.
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins
llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari i es procedirà a la modificació del llibre de les
ordenances fiscals.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.
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7. Aprovació de la pròrroga de la concessió del servei d’escorxador
Antecedents
El Ple de la Corporació de data 27 de març de 1992 va aprovar la concessió del servei d’escorxador a
la societat Escorxador de Breda SCP amb NIF B17496209 d’acord amb el Plec de condicions
economico-administratives aprovades en data 20 de desembre de 1990.
Aquesta concessió es va atorgar per un període de 25 anys fins al 27 de març de 2017, prorrogables
si ambdues parts hi estant d’acord, fins a un màxim de 50 anys.
En data 25 de juliol de 2016 RE núm. 2006 es presenta instància pel Sr. Jordi Pujol Alemany en
representació de la mercantil Escorxador Breda, SL, en la qual exposa que el mes de març de 2017
expira la concessió de l’escorxador de Breda i que hi ha la possibilitat d’ampliar-la per 25 anys més si
la voluntat d’ambdues parts és aquesta. Exposa la voluntat de la concessionària de fer efectiva
aquesta pròrroga.
La Junta de govern de data 19 de setembre de 2016 va aprovar acceptar la pòlissa de cobertura per a
límit de garanties bancàries del BBVA i registrat amb el número d’aval 0182000874776, per un valor
de 6.716,66 €, presentat per l’empresa Escorxador de Breda SCP, en concepte de les
responsabilitats com a concessionària de l’escorxador municipal de Breda. Aquesta pòlissa substituïa
l’aval anterior amb una vigència fins el dia 27 de març de 2017.
Vist que l’Ajuntament de Breda té la intenció de prorrogar la concessió del servei d’escorxador a
l’actual concessionària.
Legislació aplicable
Atès que el contracte de concessió del servei de escorxador es va adjudicar l’any 1992, la llei de
contractes aplicable a la relació jurídica bilateral és la que vigent en aquell any. Aquesta legislació
s’aplica a la preparació, adjudicació, efectes i extinció del contracte, és a dir, a totes les fases de la
vida del mateix. En aquest cas, en la fase de pròrroga del contracte, ens trobem en fase d’execució
del contracte.
A aquests efectes la legislació aplicable al cas està constituïda per les següents normes:
-

El Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte.
El Decret 923/1965 de 8 d’abril pel qual s’aprova el text articulat de la Llei de Contractes de
l’Estat.
El Decret 3410/1975 de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de
contractació de l’Estat.
La Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
El Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les
Corporacions locals

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar la pròrroga de la concessió del servei d’escorxador municipal a la societat
Escorxador de Breda SCP amb NIF B17496209 per un període de 25 anys fins al 27 de març de
2042.
Segon.- Requerir la presentació d’un nou aval amb vigència a partir del 27 de març de 2017 i fins a la
finalització de la concessió, per un valor de 6.716,66 €
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Escorxador de Breda SCP
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Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Votació
El Sr. Andreu Pujol Mas s’absté de la votació atesa la relació familiar.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 7 vots favorables 5 d’ERC-Breda i
2 de CIU, 3 abstencions de Tots per Breda i la CUP.

8. Aprovació definitiva del projecte del desglossat de la primera Fase del Projecte
d’Urbanització UA16: Sector Industrial Sud.
Antecedents
Vist que per part de l’Alcaldia i derivat d’una sol·licitud presentada per un dels propietaris del sector
en data 20 d’octubre de 2016 i RE2736, es va detectar la necessitat de realitzar una part de les obres
contemplades inicialment en el Projecte d’Urbanització UA16 a causa d’un problema de salubritat.
Vist l’informe de l’arquitecte que presta serveis d’assessorament urbanístic per l’Ajuntament, en el
qual es posa de manifest aquesta circumstància i la necessitat d’avançar aquestes obres per motius
urgents de salubritat.
Vist que amb data 24 d’octubre de 2016 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Vist que el projecte ha estat informat favorablement pel tècnic redactor del projecte inicial.
Pel Ple de l’Ajuntament de data 3 de novembre de 2016 es va aprovar inicialment el desglossat de la
primera fase del projecte d’urbanització de la UA16 Sector Industrial Sud.
L’anunci de l’aprovació inicial ha estat sotmès a exposició pública en el tauler d’anuncis, al web de
l’Ajuntament i en BOP de Girona núm. 220 de data 17 de novembre de 2016, durant el termini
reglamentari.
Vist el certificat de no al·legacions emès en data 9 de gener de 2016.
Legislació aplicable
• Els articles 234 i següents 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.
• Els articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
• Els articles 21.1.o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
• Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
• Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
• La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d'obres del desglossat de la primera Fase del Projecte
d’Urbanització UA16: Sector Industrial Sud.
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Segon.- Publicar aquest acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Tercer.- Notificar individualitzadament als propietaris i titulars dels béns i drets necessaris per
executar el projecte d'obres locals, i que per tant, serà necessari ocupar o expropiar.
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 5
abstencions de CIU,Tots per Breda i la CUP.

9. Proposta d’adjudicació de les obres del desglossat de la fase 1 del projecte d’urbanització
de la UA16: sector industrial sud, Breda
Antecedents
Vist que per part de l’Alcaldia i derivat d’una sol·licitud presentada per un dels propietaris del sector
en data 20 d’octubre de 2016 i RE2736, es va detectar la necessitat de realitzar una part de les obres
contemplades inicialment en el Projecte d’Urbanització UA16 a causa d’un problema de salubritat.
Vist l’informe de l’arquitecte que presta serveis d’assessorament urbanístic per l’Ajuntament, en el
qual es posa de manifest aquesta circumstància i la necessitat d’avançar aquestes obres per motius
urgents de salubritat.
El Ple de la corporació, en sessió de data 3 de novembre de 2016 va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos
criteris d’adjudicació per a l’obra consistent en l’execució de les obres del desglossat fase 1 del
projecte d’urbanització UA16:sector industrial sud, Breda, convocant la seva licitació.
Així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Ple de Prescripcions Tècniques que han
regit el contracte.
Tal i com estableixen els Plecs, realitzades les obertures dels sobres 1 i 2 i atesa la proposta
realitzada per la mesa de contractació, es proposa la contractació de l’empresa Aglomerats Girona
SA, amb CIF A-17207168, per al desenvolupament de les obres del desglossat de la fase 1 del
projecte d’urbanització de la UA16: sector industrial sud de Breda.
Legislació aplicable
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Decret Legislatiu 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Plec de Clàusules Administratives Particulars de les obres del desglossat de la fase 1 del projecte
d’urbanització de la UA16: sector industrial sud de Breda.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres pel desenvolupament de les obres del desglossat de la fase 1
del projecte d’urbanització de la UA16: sector industrial sud de Breda, a l’empresa Aglomerats Girona
SA, amb CIF A-17207168, pel preu de 29.637,51€ IVA exclòs i 4 anys de garantia.
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Segon.- Notificar a Aglomerats Girona SA, adjudicatari del contracte, la present Resolució. Requerirlos, perquè en un termini màxim de 10 dies hàbils, presentin la documentació acreditativa de la
constitució de la garantia definitiva establerta pel PCAP, i citar-los per a la formalització del contracte
en un màxim de 15 dies a comptar després de la data d’aquest acord. Efectuat aquest tràmit, es
procedirà a l’acta de replantejament.
Tercer.- Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris.
Quart.- Publicar l’adjudicació del contracte d’obres en el Perfil de Contractant, al DOGC i al BOP de
Girona.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 5
abstencions de CIU,Tots per Breda i la CUP.

10 Aprovació inicial del projecte tècnic per la construcció d’un tanatori municipal
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada en data 18 de juliol de 2016, va
aprovar l’expedient de la contractació de l’execució i explotació de les obres de construcció d’un
tanatori municipal i la redacció del corresponent projecte, aprovant a l’efecte els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo.
El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2016 va
adjudicar a l’empresa AUFUCE Auxiliar de funerària i cementiris SL, amb CIF B-17502675, el
contracte de concessió d’obra pública per l’execució i explotació de les obres de construcció d’un
tanatori municipal i la redacció del corresponent projecte a l’empresa.
En data 15 de desembre de 2016 el Sr. Pere Fàbregues i Roura en representació de AUFUCE SL ha
presentat el projecte.
Legislació aplicable
• Els articles 234 i següents 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.
• Els articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
• Els articles 21.1.o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
• Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
• Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
• La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar el projecte d'obres de construcció del tanatori municipal.
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Segon.- Publicar aquest acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Intervencions
El Sr. Óscar Montero exposa que hi votarà en contra per tota l’argumentació que ha anat exposant en
referència al tema del tanatori, tant per la gestió del debat com per la que acabarà essent la gestió.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots favorables d’ERC-Breda i
Tots per Breda, 1 vot en contra de la CUP i 2 abstencions de CIU.

11. Assumptes urgents
No n’hi ha

12. Precs i preguntes
El Sr. Jaume Anglada demana la paraula i fa lectura de l’article “Degradació de Breda parlem de
consens” del butlletí núm. 2 Fent Poble i de l’article “L’equip de govern municipal deixa de banda la
imatge de Breda” del Butlletí 4, on demanaven l’actuació d’ofici per part de l’equip de govern per
sol·licitar la declaració de ruïna d’algunes cases del centre del municipi. Acabades les lectures
demana quines són les actuacions desenvolupades per l’actual equip de govern, en majoria absoluta.
L’alcalde respon que al carrer Barcelona es va instar la propietat a arreglar la teulada, s’han enviat
cartes als propietaris d’immobles de la plaça de la Vila i s’han suspès llicències d’obres per buscar
l’ampliació de protecció del nucli històric. Es vol ampliar el pla especial de protecció i millora del nucli
històric tot i que no es pot fer al ritme que es voldria, d’actuacions se’n fan i sent seguiran fent.
El Sr. Jaume Anglada diu que s’hauria de fer alguna actuació en la propietat municipal de la plaça de
la Vila degut a la imatge que dona i donar exemple.
L’alcalde reconeix que no tot està com es voldria. I exposa que per primer cop s’està treballant per
part de la Generalitat en un Pla Director de tot l’àmbit del Claustre, i que inclou aquesta casa, sobre
totes les actuacions que s’han de desenvolupar.
El Sr. Joan Antoni Frias pregunta pel que fa al Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic si hi ha
hagut alguna resposta per part dels redactors, ja que van dir que per aquestes dates ja hauria d’estar
redactat.
El Sr. Andreu Pujol li comenta que fins fa pocs dies encara van venir tècnics a inspeccionar els
edificis, amb la deguda actuació de la brigada municipal per enderrocar un fals sostre.
El Sr. Joan Antoni Frias pregunta si es preveu fer-ne una presentació al Consell Municipal de
Patrimoni Arquitectònic.
El Sr. Andreu Pujol li respon que sí. Que es preveia fer-ho abans però que com que s’han anat
allargant els terminis s’ha retardat tot.
El Sr. Jaume Anglada exposa que en butlletí núm. 2 en la secció No anem bé parlaven que l’estat
d’alguns carrers de poble era lamentable, referent als sots, i pregunta què tenen pensat per
solucionar el tema dels sots que hi ha al carrer Montseny, carrer Mossèn Pere Ribot, carrer Sant
Francesc.
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El Sr. Alcalde comenta que les intervencions que s’estan fent a nivell de vorera són importants, no
saps si en algun moment s’havien fet tantes actuacions en metres lineals de vorera. Que s’entén com
a carrer tot l’espai que s’utilitza pel trànsit rodat o no i que de moment s’ha donat prioritat al trànsit de
persones.
El Sr. Josep Amargant diu que des de l’equip de govern s’intenta buscar en el pressupost per abans
de final de legislatura resoldre part dels problemes d’asfaltat en aquells carrers on és més greu. Que
actualment s’actua per prioritats, resoldre zones problemàtiques pel trànsit de vianants i queixes i
problemes detectats en carrers donant resposta al que sembla més prioritari.
El Sr. Jaume Anglada consulta sobre la policia local, fent referència a un article d’un butlletí Fent
Poble.
El Sr. Alcalde li respon que a nivell pressupostari és difícil arribar a la Policia Local, però que com ja
sap s’ha dotat de més efectius humans i se’ls ha millorat la situació econòmica. S’estan portant a
terme iniciatives per reforçar la Guàrdia Municipal. Actualment es doblen molts més torns dels que es
doblaven abans i això té una incidència directa en la seguretat. Una altra cosa seria que la situació
ideal seria la de tenir Policia local, però és complicat.
El Sr. Josep Amargant diu que des de l’equip de govern es vol reconèixer la tasca de la guàrdia
municipal, ja que atesa l’estadística determina que la dinàmica de la criminalitat a tot arreu puja i en
canvi a Breda baixa. S’ha intentat millorar el dia a dia de la Guàrdia Municipal.
El Sr. Anglada els diu que ells també els feliciten per la tasca, atès que segurament assumeixen
moltes competències que no els pertocarien al no ser policia local. Però que pregunta per la policia
local ja que quan eren oposició la demanaven i ara sembla que no ho veuen tan clar.
El Sr. Alcalde diu que s’intentarà per tots els mitjans acabar la legislatura amb vuit vigilants, havent
passat de sis a vuit.
El Sr. Joan Antoni Frias pregunta si es podrà dir si l’haver doblat torns haurà fet disminuir les ajudes
rebudes del poble del costat, si realment en les assistències que s’han hagut de fer per diferents
motius han requerit menys suport. O, si al contrari, si s’han seguit prestant les ajudes.
El Sr. Josep Amargant diu que en aquest moment no té les dades però que els les farà arribar quan
les tingui.
El Sr. Alcalde comenta que referent a l‘acord tàcit que hi havia i segueix existint a dia d’avui amb la
Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea, que fa prop de vint anys que funciona, en converses amb el
regidor de governació de Riells ja hi ha redactat l’esborrany del conveni escrit que s’ha de ratificar
pels dos pobles. Tot i que s’ha de trobar l’empara legal ja que no es poden mancomunar serveis de
dues guàrdies municipals, una de les dues ha de ser policia local. Atès que és una reivindicació de les
dues guàrdies municipals que hi hagi un document signat pels dos alcaldes que d’alguna manera o
altra doni suport a la seva tasca. Actualment falta alguna petita modificació i la signatura.
El Sr. Jaume Anglada exposa que en programa electoral de l’equip de govern es parlava de
revitalitzar el mercat municipal i impulsar mercats d’intercanvi i de segona mà. Quines actuacions
s’han realitzat i quins efectes han tingut ?
El Sr. Sam Torres diu que s’ha reunit amb en Guifré de Sant Feliu que es dedica al tema de mercats
d’antiguitats. En Guifré desaconsella el mercat de segona mà i diu que l’oferta de mercats
d’antiguitats està sobresaturada, que en el cas de baixes dels actuals o dia lliure iniciaria el mercat
d’antiguitats a Breda.
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Sobre la revitalització del mercat s’han reunit amb el president del marxants de Girona i van quedar
que farien una visita al mercat. Està esperant la seva trucada per visitar tots dos el mercat per buscarhi solucions.
El Sr. Jaume Anglada diu que també van parlar d’un carnet jove bredenc i que com està el tema.
El Sr. Sam Torres li contesta que estan en tràmits amb la UBIC, que hi ha els esbossos fets, falta
acabar de tirar-ho endavant i signar el conveni.
El Sr. Jaume Anglada comenta com està el tema del Dia de l’esport.
La Sra. Eva Andrés li respon que aquest any es comença. Que atès que la festa de les entitats no va
acabar de funcionar es pretén fer diversos dies dedicats a les entitats agrupades per temàtica,
sempre que tinguin el suport de les entitats que són qui finalment organitzen les activitats. Es voldria
organitzar el dia de l’esport, el dia de la solidaritat, seguir amb la diada jove, etc. Que l’edició de la
Festa de les Entitats de l’any passat per algunes entitats no va acabar de funcionar atesa la baixa
participació, que era una cosa que es tenia en compte i que el que es pretén sempre és millorar.
El Sr. Jaume Anglada pregunta quins són els esportistes bredencs premiats per la seva trajectòria,
com deien que farien en el programa.
La Sra. Eva Andrés diu que de moment cap, que s’iniciarà quan comenci el Dia de l’esport. El que ha
de tenir en compte és que amb dos anys no es pot fer tot el programa. Si no s’havia celebrat encara
el Dia de l’Esport no es podia premiar cap esportista tot i haver-n’hi molts que s’ho mereixen.
El Sr. Jaume Anglada pregunta el Sr. Alcalde, com és que a l’OAC no es compulsen DNI.
La Sra. Secretaria diu que es compulsen els documents que són necessaris per desenvolupar
expedients al propi Ajuntament. La compulsa és competència de la notaria, la fe pública no depèn del
funcionari de l’Ajuntament. La legislació, la jurisprudència diu que és competència de les notaries.
El Sr. Jaume Anglada consulta com està el tema del carril bici.
El Sr. Alcalde diu que en els pressupostos 2017 no constava la partida necessària per tirar-lo
endavant. Va trucar a Territori per parlar amb el Sr. Ricard Font secretari general, i que aquest li va dir
que es trobava dins d’una bossa pressupostària. A dia d’avui es té el compromís verbal que es farà
però no hi ha ni projecte constructiu ni partida nominal. Amb la voluntat d’insistir una mica més, el dia
16 de febrer, es reuniran amb el Sr. Xavi Flores, superior del Sr. Ricard Font, per exposar els dubtes i
les inquietuds de l’equip de govern. Es té un doble compromís de paraula que l’execució començarà
el 2017.
El Sr. Jaume Anglada per últim pregunta si s’ha fet el manteniment de la gespa artificial del camp
d’esports.
La Sra. Eva Andrés respon que s’ha contactat amb l’empresa i que estan esperant la visita de
l’empresa i l’entrega del pressupost.
El Sr. Jaume Anglada exposa que l’últim manteniment es va fer al 2014, i que fins llavors es feia
anualment, que el manteniment és molt important i que llegia en un article del Dr. Cugat on
s’explicava que el mal estat de la gespa artificial és un dels causants de la majoria de lesions de
lligaments creuats i ara ja és el tercer any que no es fa.
La Sra. Eva Andrés diu que són conscients de la importància del manteniment de la gespa i que
esperen rebre el pressupost per poder-ho tirar endavant.
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La Sra. Judit Cortada en referència als tallers de memòria consulta quan es farà el concurs de gestió
dels tallers, atès que s’està a segona pròrroga.
El Sr. Alcalde respon que s’estan ultimant les bases i en principi al llarg del mes de febrer s’hauran
d’aprovar les bases i s’iniciarà el concurs públic.
La Sra. Judit Cortada pregunta si ja no s’haurà de prorrogar més.
El Sr. Alcalde li respon que si és necessari per a l’execució del procediment administratiu de
contractació sí.
La Sra. Judit Cortada consulta sobre la propera data de renovació del DNI.
El Sr. Alcalde diu que esperen la comunicació de la nova data, que tornaran a contactar.
La Sra. Judit Cortada pregunta a la regidora de festes com se gestionaran les barres per Carnaval.
La Sra. Núria Marès, respon que es farà com sempre preguntant a les entitats quina està interessada
en fer-ho.
El Sr. Jaume Anglada torna a demanar la paraula i pregunta si s’ha fet el concurs per cobrir les dues
baixes causades per les jubilacions de dos membres de la brigada.
El Sr. Alcalde li respon que a la Junta anterior es van aprovar les bases de contractació per cobrir una
de les places.
El Sr. Óscar Montero demana, referent al número 9 del Ple, si a l’empresa contractada se li permet la
subcontractació i si hi ha un pla de riscos laborals.
El Sr. Alcalde li respon que sí que poden subcontractar i que creu que sí es mencionava en el Plec de
Clàusules el tema dels riscos laborals. Que ja es va dir que no es considerava el suficientment social
però que al ser una contractació que depèn únicament del pagament dels propietaris privats s’ha
prioritzat el component econòmic.
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,
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