Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 7/2016
Caràcter: Ordinari
Dia: 3 d’octubre de 2016
Hora inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22:50 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, secretària

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de les sessions plenàries anteriors del 18 de juliol de 2016
2. Aprovació de l’enregistrament audiovisual dels plens municipals
3. Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària
4. Donar compte del Decret 341/2016 i de l’informe d’intervenció de l’expedient 6/2016 de
transferència de crèdit entre partides del mateix grup de vinculació
5. Donar compte del Decret 347/2016
6. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2017
7. Donar compte del Decret 420/2016, referent a l’expedient 7/2016 per generació de crèdit
8. Informe del Període Mig de Pagament (PMP)
9. Aprovació del Compte General de l’exercici 2015
10. Aprovació de l’expedient de cessió del Centre d’Atenció Primària de Breda al Servei Català de la
Salut
11. Aprovació de les festes locals 2017
12. Aprovar el nomenament d’un nou membre de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de
Breda
13. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de 18 de juliol de 2016, pel que es va Aprovar
l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per licitar la contractació agrupada d’una instal·lació de
biomassa per a la millora d’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors amb
empreses o micro empreses de serveis energètics en el marc de la convocatòria d’ajuts als
ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa i l’Annex: Conveni entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Breda per procedir a la contractació agregada d’una instal·lació de biomassa
per a la millora d’eficiència d’edificis a través de contractes innovadors amb empreses o micro
empreses de serveis energètics.
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14. Adjudicar la concessió d’obra pública per l’execució i explotació de les obres de construcció d’un
tanatori municipal i la redacció del corresponent projecte
15. Moció per a una administració socialment responsable
16. Moció de suport al procés constituent
17. Assumptes urgents: Aprovació del manifest per la creació d’una Plataforma unitària
independentista a favor de la República catalana
18. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries anteriors del 18 de juliol de 2016
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. Aprovació de l’enregistrament audiovisual dels plens municipals
Antecedents
Les noves tecnologies permeten una millor difusió de la informació municipal, difusió que afavoreix el
coneixement dels afers públics, els que són d’interès per la col·lectivitat, per part de la ciutadania. En
la mesura que es milloren els canals d’informació municipal, s’avança en el compliment del principi de
transparència i s’afavoreix la participació ciutadana en els afers públics. En aquest sentit, les sessions
del Ple de l’Ajuntament tenen continguts que són d’interès per la col·lectivitat, atès que és l’òrgan de
l’Ajuntament on s’analitzen les qüestions de més transcendència i s’adopten els principals acords que
afecten a la vila de Breda i als seus habitants.
Per aquests motius l’Ajuntament de Breda es proposa enregistrar els plens municipals per tal de
poder retransmetre’ls en directe per Internet i fer-ne difusió posteriorment també per mitjà de la xarxa
Internet. Aquests enregistraments es tractaran i s’emmagatzemaran de forma sistemàtica generant un
fitxer que integrarà les imatges i veus dels càrrecs electes i d’altres persones que assisteixin als
plens. El tractament d’aquestes dades es portarà a terme respectant absolutament els drets de les
persones interessades o afectades.
La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les administracions
públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de creació, modificació o
supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de caràcter general.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si escau
la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Aprovar l’enregistrament audiovisual dels plens municipals, la seva retransmissió en directe
per Internet i la seva posada a disposició del públic des de llocs webs municipals o per mitjà d’altres
canals informatius contractats o autoritzats per l’Ajuntament
Segon.- Aprovar la creació del fitxer Enregistrament plens municipals, de titularitat de l’Ajuntament de
Breda (Responsable del fitxer en els termes de la normativa de protecció de dades) en els termes
següents:
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1.- Nom del fitxer: Enregistrament plens municipals
2.- Finalitat i usos: Registre d’imatges i veus de càrrecs electes i altres persones que assisteixen als
plens municipals. Informació al públic dels continguts tractats en el Ple i dels seus acords.
Retransmissió en directe dels plens municipals. Publicitat per mitjà de la xarxa Internet. Arxiu històric
3.- Persones o col·lectius afectats: Càrrecs electes i altres persones que assisteixen als plens
municipals
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat
5.- Procediment de recollida de dades: Sistemes d’enregistrament d’imatge i veu
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Imatge, veu
7.- Sistema de tractament: Automatitzat
8.- Cessions: Els enregistraments seran accessibles a qualsevol persona que vulgui seguir el ple en
directe per Internet o vulgui visualitzar-los amb posterioritat per mitjà d’Internet
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Unitat responsable: Alcaldia
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació: Ajuntament de Breda
12.- Nivell de seguretat: Bàsic
Tercer.- En relació al fitxer Enregistrament plens municipals, adoptar les mesures de gestió i
organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les
dades, així com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades o interessades.
S’aplicaran les mesures de seguretat de nivell bàsic exigides per la normativa. El detall de les
mesures i la seva aplicació concreta figuren en el Document de seguretat de l’Ajuntament.
Quart.- Facultar a l’alcalde per dur a terme aquest acord.
Intervencions
El Sr. Jaume Anglada demana la paraula i consulta que a la proposta d’acord de Ple diu que es
crearà un fitxer que integrarà les imatges i veus de càrrecs electes i altres persones que assisteixen
als plens, si no va equivocat es va enviar un correu dient que havien aconsellat que el torn de precs i
preguntes el públic no es gravés. Hi ha algun informe referent a això, que no es pugui registrar el torn
de precs i preguntes del públic? Referent a l’empresa que ho porta?
L’alcalde respon que es té el correu electrònic de Josep Matas, advocat de Legalment que és
l’empresa que porta els temes de la Llei de protecció de dades i ofereix al Sr. Anglada la possibilitat
de reenviar el correu electrònic conforme es diu que millor no gravar ni que se sentin les gravacions
del públic assistent per la simple raó de protecció.
El Sr. Anglada demana que en la proposta de l’acord de Ple es modifiqui el segon paràgraf.
L’alcalde accepta la proposta.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

3.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de control
i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del que
estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dóna compte succinta al
Ple de les resolucions que ha adoptat des de l’última sessió ordinària plenària, i es relacionen a
continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades:
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13JGL2016, de 4 de juliol de 2016
14JGL2016, de 18 de juliol de 2016
15JGL2016, d’1 d’agost de 2016
16JGL2016, de 22 d’agost 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.

4. Donar compte del decret 341/2016 i del informa d’intervenció de l’expedient 6/2016 de
transferència de crèdit entre partides del mateix grup de vinculació
Es dóna compte al Ple de la corporació del decret núm. 341/2016 de 3 d’agost pel qual s’aprova
l’expedient 6/2016 de transferència de crèdit entre partides del mateix grup de vinculació, previ
informe de la secretària-interventora.
Atès que segons el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostaria, en la seva
aplicació a les entitats locals, s’ha de donar compte al Ple dels informes de Intervenció.
Donem compte de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
corresponent a aquest expedient.

5.- Donar compte del decret 347/2016
Es dóna compte al Ple de la corporació del decret núm. 347/2016 d’11 d’agost, pel qual s’aprova
l’assumpció de funcions de tresoreria en el lloc de la secretària interventora d’aquesta corporació, per
disposició legal expressa (apartat segon de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril) amb efectes
en data 1 de setembre de 2016.
Atès que segons el Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria
d’ocupació pública i estímul de l’economia, s’ha modificat l’apartat segon de l’article 92 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, atribuint a la subescala de secretaria intervenció totes les funcions de l’apartat
1.b) de l’article 92 esmentat, també, a diferència de la situació anterior a aquesta modificació, la de
tresoreria.

6.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost
Es dóna compte al Ple de la corporació, en compliment de l’obligació contemplada a l’ordre
HAP/2015/2012 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 de l’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, de les línies fonamentals del pressupost pel 2017.
La tramesa de les línies fonamentals del pressupost pel 2017, segons l’article 5 de l’ordre
HAP/12015/2012, s’ha de fer per mitjans electrònics i signatura electrònica des de la plataforma del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Els formularis de la plataforma són
provisionals i estan subjectes als canvis i adaptacions que sorgeixin en el desenvolupament dels
sistemes de la informació.
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En data 15 de setembre de 2016 i registre número 2016-00802037-E, s’ha tramés les línies
fonamentals del pressupost pel 2017, segons el següent quadre:
Ingressos/Despeses

2016

Ingressos
Corrents
Capital
Financers
Despeses
Corrents
Capital
Financers
Saldo operacions no financeres
Ajustaments pel càlcul de cap. o neces. Financ. SEC10
Capacitat o necessitat de finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini

3.445.200,00
3.194.000,00
1.200,00
250.000,00
3.360.017,47
2.749.090,00
335.796,75
275.130,72
110.313,25
2.151,29
112.464,54
1.483.235,99
0,00
1.483.235,99

% taxa
variació
2017/2016
-8,40
-1,51
733,33
-100,00
-6,08
-0,25
-64,86
7,48

2017
3.155.781,30
3.145.781,30
10.000,00
0,00
3.155.781,30
2.742.090,00
117.985,15
295.706,15
295.706,15
-50.753,10
244.953,05
1.187.529,84
0,00
1.187.529,84

-19,94
0,00
-19,94

Intervencions
El Sr. Óscar Montero demana la paraula i exposa que des de la CUP es recorda que faran el possible
perquè els pressupostos de l’any vinent siguin el màxim de participatius.
El Sr. Alcalde li respon que un cop elaborat l’esborrany del pressupost es farà arribar a l’oposició per
tal d’aconseguir uns pressupostos el màxim de consensuats.

7. Donar compte del Decret 420/2016, referent a l’expedient 7/2016 de generació de crèdit
Es retira el punt de l’ordre del dia.
El Sr. Alcalde pren la paraula i exposa a la resta de membres del Ple que, tal i com va comentar en la
passada comissió informativa de Ple, no sabia si el punt entraria o no, en principi es va incloure però
ara des de l’equip de govern es retira el punt.

8. 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 segon trimestre de 2016 calculat
d’acord amb allò previst al Reial Decret 635/2014.
Segon.- Publicar en el web municipal l’informe que, en base a aquesta informació, ha estat comunicat
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

9.- Aprovació Compte General de l’exercici 2015
Antecedents
Vist el Compte General de l'exercici 2015, juntament amb tota la seva documentació annexa a la
mateixa, segons la legislació vigent.
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Vist que la titular de la Secretaria-Intervenció va procedir a la formació del Compte General d'aquesta
corporació corresponent a l'exercici econòmic 2015, juntament amb tota la seva documentació
annexa al mateix.
Vist que es van finalitzar aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la SecretàriaInterventora municipal va procedir a emetre en data 26 de maig de 2016 els corresponents informes
en relació a l'aprovació del Compte General.
Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 29 d’agost
de 2016 va emetre el corresponent dictamen preceptiu en relació al Compte General d'aquesta
corporació relatiu a l'exercici 2015.
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província de Girona, número 166, de
data 31 d’agost de 2016, el Compte General juntament amb l'informe d'aquesta comissió, van ser
objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els
interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la Secretària de la Corporació,
durant el termini d'exposició al públic d'aquest Compte, i vuit més, no s'han presentat al·legacions.
Fonament Jurídic
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, articles 208 a 212 de 4 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si escau
la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2015.
Segon.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la
Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Comptes i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Tercer.- Facultar al alcalde 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, de Tots per Breda i de la CUP.

10.- Aprovació expedient de cessió del Centre d’Atenció Primària de Breda al Servei Català de
la Salut.
Antecedents
En data 30 de novembre de 1992 es va subscriure un conveni entre el Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Breda,
a l’objecte que l’Ajuntament construís un Centre d’Atenció Primària en un solar de la seva titularitat, a
l’Avinguda Verge de Montserrat, número 19 d’aquesta localitat.
En data 4 de maig de 1995, el Secretari Interventor de l’Ajuntament de Breda, certifica que el Centre
d’Atenció Privada de Breda, d’ara en endavant CAP de Breda, va ser acabada la seva construcció en
el mes d’abril de 1995.
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En data 19 de maig de 1995 es va acordar en sessió plenària amb caràcter extraordinari, aprovar
definitivament la cessió gratuïta del CAP de Breda al Servei Català de la Salut.
En data 17 de febrer de 2012 i registre d’entrada número 318 el Servei Català de la Salut requereix a
l’Ajuntament de Breda, la tramitació de l’expedient de cessió de domini.
En data 14 de juny de 2012, el Secretari Interventor Accidental de l’Ajuntament de Breda, emet
informe indicant que el C.A.P., com a bé immoble a cedir, no consta inscrit en l’inventari municipal,
com a una única parcel·la on emplaçar-hi el Centre, sinó que resta pendent de fer la segregació de
finques procedent de la cessió en la corresponent reparcel·lació en l’any 1990, de la qual en va sorgir
dues parcel·les, una en la que s’emplacen el centre de dia, el centre d’atenció primària i els serveis
auxiliars i l’altre parcel·la on s’ubica el centre cívic.
Per acord de Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2012 es va aprovar segregar el solar
destinat a equipaments en diferents parcel·les entre les quals es troba la destinada a centre
d’assistència primària la qual va ser registrada en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de
Farners en la Secció Breda, tom 3322, llibre 98, full 126 finca 3634.
Posteriorment, en data 11 d’abril de 2013 i per acord de Junta de Govern Local, es va acordar
sol·licitar al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, la inscripció de l’obra nova del
centre d’atenció primària de Breda, procedint- se a la mateixa del que es deriva de la corresponent
nota simple expedida per el ressenyat registre.
El Ple de la Corporació de data 28 d’octubre de 2013, va aprovar l’expedient de cessió al Servei
Català de la Salut.
En data 30 de juny de 2015 RE núm. 1682 el Servei Català de la Salut ens requereix que per fer
efectiva la cessió gratuïta de la propietat, cal procedir a l’alteració de la qualificació jurídica la finca del
CAP, desafectant-la de domini públic i qualificant-la com a bé patrimonial.
Per Ple de la Corporació de data 25 de gener de 2016 es va aprovar provisionalment la desafectació
del bé immoble, canviar la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial, i pel Ple de la
Corporació de data 21 de març de 2016 es va aprovar definitivament i es va trametre al Registre de la
Propietat de Santa Coloma de Farners per la seva inscripció.
Atès que es pretén la cessió de la finca i l’edifici al Servei Català de la Salut als efectes de destinar-lo
al Centre d’Atenció Primària .
Per Ple de la Corporació de data 30 de maig de 2016 es va aprovar inicialment la cessió gratuïta de la
finca i l’edifici de titularitat municipal al Servei Català de la Salut.
L’anunci de l’aprovació inicial es va publicar al BOP núm. 113 del 14 de juny de 2016 i no hi va haver
al·legacions segons certificat de data 12 d’agost de 2016.
D’acord amb l’article 50.1 del Decret 336/1988, si el bé cedit no es destina a l’ús previst o deixa
d’estar-hi destinat, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament.
Legislació aplicable
L’article 49 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels
Ens Locals, en disposa en el seu apartat primer, que els ens locals poden cedir gratuïtament els béns
patrimonials a altres administracions públiques, mitjançant acord plenari.
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament la cessió gratuïta de la finca i l’edifici de titularitat municipal situat a
l’Av. Verge de Montserrat, 13, qualificat com a bé patrimonial i amb referència cadastral núm.
3622612DG6232S0001HY amb destinació a Centre d’Atenció Primària de Breda, al Servei Català de
la Salut. D’acord amb l’article 50.1 del Decret 336/1988, si el bé cedit no es destina a l’ús previst o
deixa d’estar-hi destinat, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament.
Segon.- Donar compte de l’expedient al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i
trametre la documentació preceptiva al Servei Català de la Salut per formalitzar-ne la cessió.
Tercer.- Facultar l’alcalde president per tal de poder executar aquest acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables 6 d’ERC-Breda
2 de CIU i 2 de Tots per Breda, 1 abstenció de la CUP.

11.- Aprovació festes locals 2017
Antecedents
L’article 46 del RD 2001/83, de 8 de juliol, regula com a competència del Ple de la Corporació la
proposta de les dues festes locals que corresponen a la decisió del Ple de la Corporació.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si escau
la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Proposar com a Festes locals per l’any 2017, les següents:
- Dies 7 i 8 de setembre de 2017
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial del Departament de Treball a Girona, pel seu
coneixement i als efectes que corresponguin.
Tercer.- Facultar a l’alcalde 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.

12.- Aprovar el nomenament d’un nou membre de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil
de Breda
Antecedents
Els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil de conformitat amb els
articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Règim Local i els art. 66 i 67 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, entre d’altres disposicions concordants, en ordre a la realització d’activitats per a la
protecció de les persones i béns en actes i iniciatives ciutadanes habituals, i també en situacions
d’emergències.
L’exercici d’aquestes competències pot portar-se a terme fonamentalment mitjançant les actuacions
dels serveis municipals i altres serveis públics existents. Amb tot però, es preveu la possibilitat de
disposar d’un servei civil de col·laboració dels ciutadans en aquestes tasques.
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A fi de regular aquesta col·laboració, l’any 2006 es va formar l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Breda, de la qual en formaven part lliurement un grup de persones compromeses a
col·laborar en actes i iniciatives ciutadanes i participar i donar suport en situacions de risc o
emergència.
Aquesta associació, que orgànicament depèn de l’Alcalde i/o regidor delegat que exerceix les
funcions de Protecció Civil municipal, es regularà d’acord amb el que disposa el Reglament de les
Associacions del Voluntariat de Protecció Civil, aprovat pel Decret 27/2001 de 23 de gener, tot
desenvolupant la Llei 4/1997 de Protecció Civil.
La Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya possibilita la participació ciutadana de
forma regular en les tasques de Protecció Civil mitjançant les Associacions de Voluntaris de Protecció
Civil, que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de Protecció Civil
dins d’una localitat o comarca determinada.
L’article 55 d’aquesta Llei preveu que a cada municipi hi hagi únicament una associació de voluntaris i
voluntàries de Protecció Civil i és el propi Ajuntament qui ha de reconèixer aquesta associació, que ha
d’estar inscrita al Registre General d’Associacions de Catalunya i també al Registre Especial que a tal
efecte ha creat el Departament d’Interior.
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Breda, NIF G17.875.220, i inscrita al Registre
General d’Associacions amb el numero 5186-J/2, el 25 d’octubre de 2005, fou reconeguda com a
única Associació en l’àmbit de la Protecció Civil vinculada al municipi de Breda per l’acord de la Junta
de Govern Local del dia 17 d’agost de 2006.
L’Ajuntament de Breda farà el nomenament dels Voluntaris de Protecció Civil sempre que compleixin
els requisits que fixa la normativa vigent respecte a l’article 15è del Decret 27/2001 i disposicions
concordants.
En data 26 de juliol de 2016, amb registre d’entrada 2023, des de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, es va comunicar que el Sr. Pau Ocaña Xaubet, havia estat declarat APTE del Curs bàsic
de voluntaris/es de protecció civil, dut a terme del 1 de març de 2015 al 2 de juliol de 2016.
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 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de
protecció civil de Catalunya.
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar el nomenament, com a nou membre de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil
de Breda, del Sr. Pau Ocaña Xaubet amb DNI 45831900F.
Segon.- Notificar el present acord al Responsable Tècnic en Matèria de Protecció Civil de Girona, Sr.
Antoni Güell i Bosch, Pl. Pompeu Fabra, 1 17002 Girona.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Breda, pel seu
coneixement i als efectes pertinents, ja que totes les persones implicades amb l’AVPC de Breda que
no estigui degudament nomenades no podran prendre part activa en les actuacions que l’Associació
pugui desenvolupar.
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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 unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

13.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de 18 de juliol de 2016, pel que es va Aprovar
l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per licitar la contractació agrupada d’una
instal·lació de biomassa per a la millora d’eficiència energètica d’edificis a través de
contractes innovadors amb empreses o micro empreses de serveis energètics en el marc de la
convocatòria d’ajuts als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa i l’Annex:
Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda per procedir a la contractació
agregada d’una instal·lació de biomassa per a la millora d’eficiència d’edificis a través de
contractes innovadors amb empreses o micro empreses de serveis energètics.
Antecedents
Per part de l’Alcalde s’exposa el contingut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juliol
de 2016, que literalment diu:
“2.2 Aprovar l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per licitar la contractació agrupada d’una instal·lació de
biomassa per a la millora d’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors amb empreses o micro
empreses de serveis energètics en el marc de la convocatòria d’ajuts als ajuntaments per a la instal·lació de calderes
de biomassa i l’Annex: Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda per procedir a la contractació
agregada d’una instal·lació de biomassa per a la millora d’eficiència d’edificis a través de contractes innovadors amb
empreses o micro empreses de serveis energètics.
Antecedents
D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de subvencions per inversions sostenibles per a la instal·lació de
calderes de biomassa publicades mitjançant el BOP número 36 de 23 de febrer de 2016, les activitats objecte de les línies 1 i 2
previstes a les bases, s’hauran d’executar a través de contractes innovadors amb empreses o micro empreses de serveis
energètics.
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació, a través del Projecte BEenergi, té l’objectiu d’agrupament de les
inversions en energía sostenible pels municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar
suport tècnic i jurídic als ajuntaments, en tant que es tracta d’una materia novedosa.
El present projecte ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de
l’acord de subvenció núm. 649789.
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l’adquisició dels equipaments, es
permet, a través de la figura de l’encàrrec de gestió, delegar a la Diputació de Girona la licitació per a la compra o contractació
agregada amb empreses de serveis energètics d’una caldera de biomassa i/o xarxa de calor per edificis municipals, que es
formalitza a través del conveni de col·laboració de l’Annex I.
Vist que, com a beneficiari de l’ajut per la instal·lació de calderes de biomassa, l’Ajuntament de Breda té interès en instal·lar
una caldera de biomassa i/o xarxa de calor a través d’un contracte amb empreses o micro empreses de serveis energètics.
Vist que l’Ajuntament de Breda està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la Diputació de Girona, en l’àmbit de
l’assistència Técnica i jurídica per procedir a la contractació agregada d’una caldera de biomassa i/o xarxa de calor a través de
contractes amb empreses de serveis energètics.
La fòrmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú i l’article 10 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, que exigeixen la
signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.
En virtut de l’article 123.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que l’òrgan
competent per la transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques és el Ple.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per
aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia 25 de juny de 2015.
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per a la instal·lació d’una caldera de
biomassa i/o xarxa de calor a través d’empreses de serveis energètics.
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de la Diputació són els que consten al conveni tipus
transcrit a l’annex.
Tercer.- Aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona, que s’adjunta com annex al present acord.
Quart.- La Diputació, gestionarà la contractació objecte d’aquest encàrrec agregant-la amb d’altres ajuntaments, en la mesura
que aquesta agrupació sigui possible.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde/Alcaldessa, President/a per a formalitzar els documents que siguin necessaris per a l’execució
d’aquest acord i en especial per a la signatura del conveni.
“ANNEX: CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE BREDA PER PROCEDIR A LA
CONTRACTACIÓ AGREGADA D’UNA INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA PER A LA MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
D’EDIFICIS A TRAVÉS DE CONTRACTES INNOVADORS AMB EMPRESES O MICRO EMPRESES DE SERVEIS
ENERGÈTICS
Girona, ______________de 2016
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P170000-A i domicili social a la Pujada de Sant Martí, 5 de Girona, representat pel seu
president Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats
conferides per acord de _______________.
AJUNTAMENT DE BREDA, amb NIF P- 1703000-H representat pel seu Alcalde l’Il·lm. Sr. Dídac Manresa Molins, assistit per la
Sra. Maite Pérez Vicente, Secretària de la corporació.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Per tal de fomentar la biomassa forestal per a ús tèrmic als municipis gironins, la Diputació de Girona, ha obert una
convocatòria d´ajuts adreçada als ajuntaments de la província de Girona per instal·lar, en equipaments de titularitat i/o gestió
municipal, calderes de biomassa llenyosa forestal, en forma d'estella, i/o xarxes de calor que utilitzin aquest combustible que
hagin estat prèviament planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats per l’Ajuntament.
Les bases reguladores de la convocatòria publicade en el BOP núm. 36 de 23 de febrer de 2016 estableixen que les activitats
objecte de l’ajut per a la millora de l’eficiència energética d’edificis s’hauran d’executar a través de contractes innovadors amb
empreses o micro empreses de serveis energètics.
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació, a través del Projecte BEenergi, té l’objectiu d’agrupament de les
inversions en energía sostenible pels municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar
suport tècnic i jurídic als ajuntaments, en tant que es tracta d’una materia novedosa.
El present projecte ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de
l’acord de subvenció núm. 649789.
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l’adquisició dels equipaments, es
permet que de forma expressa els ajuntaments encarreguin la gestió a la Diputació de Girona per a la licitació agregada d’una
instal.lació de Biomassa per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors amb empreses o
micro empreses de serveis energètics, la qual cosa es es formalitza a través del present conveni.
L’import licitat el pagarà l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord amb allò establert
en el contracte amb empreses o micro empreses de serveis energètics, i es podrà justificar en el marc de la convocatòria
d’acord amb el que indiquen les bases reguladores.
NORMATIVA APLICABLE
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, en virtut de
l’article 36 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la prestació
integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis
de competència municipal.
Vist l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i l’article 10 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que preveu que la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o
les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o
d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.
Atès que per a dur a terme l’encàrrec de gestions la mateixa normativa preveu la formalització d’un conveni entre les
administracions implicades.
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En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de ___________ va aprovar en data ________l’encàrrec de la gestió a la Diputació
de Girona per portar a terme la licitació d’una instal·lació de biomasa a través d’un contracte amb empreses o micro empreses
de serveis energètics per la qual cosa es subscriu aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- ACTUACIONS OBJECTE DEL CONVENI
L' Ajuntament encarrega la gestió de la contractació agregada a la Diputació de Girona d’una instal.lació de biomassa en un o
varis equipaments de titularitat i/o gestió municipal per la millora de l’eficiència energètica d’aquests a través de contractes
innovadors amb empreses o micro empreses de serveis energètics, assumint cada municipi els pagaments que d’aquest se’n
derivin.
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als organismes autònoms i entitats
dependents d’aquest, així com tots aquells ens de titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a la
instal·lació de calderes de biomassa; entenent-se que qualsevol menció que es faci en el present Conveni de l’Entitat local, es
farà extensible als anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP.
TERCER.- PROCEDIMENT
La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les indicacions de l’ajuntament i previ a la seva
aprovació i publicació el remetrà a l’Ajuntament per al seu vist i plau.
L’Ajuntament es compromet a l’aprovació i disposició de la despesa anual necessària, a través de l’òrgan competent que
s’escaigui certificat pel Secretari de la Corporació, que serà un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació
d’una instal.lació de Biomassa per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors
La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de l’obertura de sobres a l’ajuntament a través
de la proposta d’adjudicació de les empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.
L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació i la formalització del contracte amb
l’empresa o micro empresa de serveis energètics que hagi obtingut la puntuació més favorable d’acord amb els criteris
previstos en els plecs de clàusules.
L’empresa o micro empresa de serveis energètics dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, si
s’escau.
El proveïdor seleccionat, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a l’Ajuntament de_______________ i, en el seu cas, a la
resta de municipis i organismes que participin en la contractació agregada, com a titular i responsables del pagament.
L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els
mecanismes possibles per fomentar la participació d’aquest en el procés d’adjudicació. El responsable del contracte designat
per l’Ajuntament, serà l’encarregat de comunicar a l’empresa o empreses proveïdores les seves necessitats, requeriments i
consultes.
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
En base aquest Conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament.
L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan competent certificat pel Secretari de la Corporació, de
compromís de despesa per fer front al contracte mixt d’instal·lació, manteniment i subministrament d’energia per a calderes de
biomassa i/o xarxes de calor a través d’una empresa o micro empresa de serveis energètics.
Per aquest contracte es preveu un import de _________ (IVA inclòs) corresponent al projecte d’obres.
Pel que fa a les prestacions de subministrament i manteniment es tindrà en compte l’import promig dels últims tres anys
conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment equivalents al combustible fòssil actual dels edificis
objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP
i que es reservarà pels anys de durada del contracte.
Aquesta tramesa serà un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació que regula el present conveni.
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en aquest conveni.
− Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de clàusules administratives particulars, així
com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la DDGI en virtut de la figura
de l’encàrrec de gestió.
−Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos
termes i condicions.
CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord amb el preu i condicions fixades en el
contracte.
L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de trenta dies des de l’aprovació de la factura, en compliment de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura Electrónica.
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de seguiment i control de totes les fases de la licitació fins a la proposta
d’adjudicació, en tant que l’adjudicació definitiva i la formalització del contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de
contractació.
SETÈ.- VIGÈNCIA
La vigencia del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat aprovat pel Ple de l’ajuntament i la Diputació de Girona,
respectivament, en tant òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec de gestió de forma expressa.
Pel que fa a la subvenció vinculada a la licitació agregada que regula el present conveni, les obres hauran d'haver estat
justificades davant de la Diputació de Girona en la data prevista en la convocatoria corresponent, o en qualsevol cas, atorgades
les degudes pròrrogues per la correcta execució d’aquest en virtut de l’article 28 de l’Ordenança de Subvencions de la
Diputació de Girona.
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VUITÈ.- COMPETÈNCIES
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la
Llei de Bases de règim Local, es faculta a l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits que la normativa determini.
NOVÉ.- MODIFICACIÓ
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant de la Diputació de Girona com de
l’Ajuntament.
DESÈ.- INCOMPLIMENT
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.
ONZÈ.- NATURALESA
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el
coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni.
DOTZÈ. EXTINCIÓ
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a)Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) Per mutu acord
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
TRETZÈ. PUBLICACIÓ
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP de la formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió.”

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Ratificar l’aprovació de l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per licitar la contractació
agrupada d’una instal·lació de biomassa per a la millora d’eficiència energètica d’edificis a través de
contractes innovadors amb empreses o micro empreses de serveis energètics en el marc de la
convocatòria d’ajuts als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa i l’Annex: Conveni
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda per procedir a la contractació agregada d’una
instal·lació de biomassa per a la millora d’eficiència d’edificis a través de contractes innovadors amb
empreses o micro empreses de serveis energètics.
Segon.- Notificar la present ratificació a la Diputació de Girona.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

14. Aprovar la concessió d’obra pública per l’execució i explotació de les obres de construcció
d’un tanatori municipal i la redacció del corresponent projecte
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada en data 18 de juliol de 2016, a reserva
del que resulti de l’aprovació de l’acta, 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.
Que finalitzat el termini establert per a la presentació d’ofertes, en data 5 de setembre de 2016 s’han
rebut les sol·licituds de participació següents:
Ordre
01

RE
1-2016-002300-1

Empresa
AUFUCE SL

NIF
B-17502675

En data 16 de setembre de 2016 la mesa de contractació es va reunir per a l’obertura dels sobres 1 i
2.
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Després de la comprovació de la documentació administrativa es va declara admesa la proposta:
Núm.
1

Registre d’entrada
1-2016-002300-1

Data i hora
31/08/2016 09:12:30

Empresa
AUFUCE
Auxiliar de funerària i cementiris SL

CIF
B-17502675

Després de la lectura de la proposició dels Criteris de quantificació no automàtica, no observant-se
cap defecte, es remet als serveis tècnics per a la seva valoració d’acord amb els criteris i la
ponderació establerts en el PCAP.
Segons el PCAP la mesa de contractació es reunirà per a l’obertura del sobre 3 i la valoració del
sobre 2 d’acord amb l’informe tècnic.
En data 26 de setembre de 2016, la vista de l’informe de valoració tècnica, emès en relació al sobre 2
es consensua entre els membres de la mesa la següent puntuació:
Empresa
AUFUCE SL

Puntuació
21

Després de la lectura i la valoració, es prodeceix a l’obertura dels Sobres 3, amb el següent resultat:
Empresa
AUFUCE SL

Puntuació
23,5

A la vista de la valoració dels criteris, la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor i dels criteris
quantificables automàticament, els resultats globals són:
Empresa
AUFUCE SL

Puntuació
44,5

Pel que en conseqüència, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació a la proposició
presentada per AUFUCE Auxiliar de funerària i cementiris SL, amb CIF B-17502675.
Legislació aplicable
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- 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, per procediment obert i
valoració de diversos criteris d’adjudicació, aprovat per acord de Ple de data 18 de juliol de 2016 i
publicat al BOP de Girona núm. 147, de 3 d’agost de 2016, i al perfil del contractant.
Segon.- Notificar a AUFUCE Auxiliar de funerària i cementiris SL, amb CIF B-17502675, adjudicatari
del contracte, l’acord de Ple i convocar-lo per a la seva formalització en un termini no superior als
quinze dies, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació definitiva.
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari la presentació del projecte per a l’aprovació per part de l’òrgan
competent, i el pagament de les despeses de publicitat tal i com estableix el PCAP.
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Quart.- Publicar la formalització del contracte al Perfil del Contractant.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb el que disposa l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Sisè.- Comunicar el present acord als serveis comptables de la corporació.
Setè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Intervencions
La Sra. Judit Cortada demana la paraula i exposa que tot i votar-hi a favor el seu grup no està
conforme en no haver estat presents en la comissió d’estudi.
El Sr. Óscar Montero exposa que hi votarà en contra perquè creu que s’hauria d’haver generat un
debat en el municipi.
El Sr. alcalde li respon que de manera indirecta es podria entendre que es va consultar al poble ja
que tres dels quatre partits presents ho portaven en els programes de campanya electoral.
El Sr. Jaume Anglada pregunta si últimament s’han fet obres en el cementiri.
El Sr. Josep Amargant li respon que efectivament s’han realitzat obres de manteniment en els
passadissos ja que estaven malmesos i representaven un perill per a la seguretat de les persones i
no es volia assumir aquest risc.
El Sr. Alcalde puntualitza que en les concessions el manteniment queda cobert però el tema de les
inversions s’haurà de pactar amb la concessionària.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables 6 d’ERC-Breda
2 de CIU i 2 de Tots per Breda, 1 en contra de la CUP.

15.- Moció per a una administració socialment responsable
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent moció:
“MOCIÓ: PER UNA ADMINISTRACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE
ANTECEDENTS
La pobresa i l’exclusió social d’una part de la població és un fenomen estructural associat al nostre model econòmic, no
exclusiu de temps de crisi. També creix el convenciment que ni l’estat ni el mercat, de forma aïllada, són capaços de fer front a
aquestes problemàtiques. Tampoc el creixement econòmic és garantia de millora de les condicions de vida dels sectors socials
més vulnerables sense que hi hagi una intervenció política redistributiva que l’acompanyi.
L’Administració, i concretament les Administracions locals i supramunicipals, tenen i han de tenir un paper important pel que fa
al manteniment de la cohesió social i a un repartiment el màxim equitatiu possible dels recursos públics, que permeti garantir
una vida digna a tots els seus conciutadans.
En aquest sentit les accions per garantir i promoure la cohesió social es podrien resumir en 3 punts bàsics:
1. El comportament de l’administració en el seu dia a dia, pel que fa a la contractació de serveis externs i a les relacions
que es teixeixen entre la direcció de les administracions, els seus treballadors directes i els treballadors de les
empreses que els presten serveis.
2. L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb situacions vulnerables, per garantir unes condicions de
vida digna a totes elles.
3. L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles empreses que li presten serveis sinó també respecte a
totes les empreses del territori que gestiona, que tenen un important paper, com a agents econòmics, socials i
mediambientals, i que formen el territori, tan social com geogràfic, que coneixem.
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1. El comportament de l’Administració en el seu dia a dia, pel que fa a la contractació de serveis externs i a les
relacions que es teixeixen entre la direcció de les administracions, els seus treballadors directes i els treballadors
de les empreses que els presten serveis.
Entrant en detall: La integració d’aspectes socials en la contractació pública ha estat objecte, en els darrers anys, d’anàlisi i de
regulació mitjançant instruments diversos, tant en l’àmbit comunitari, com en el de l’estat així, com en l’àmbit més local.
Així doncs, molts ajuntaments han anat incorporant, en la mesura que podien, clàusules socials i ambientals en els
procediments de contractació.
Pel que fa a la integració d’aquest tipus de clàusules en la definició de l’objecte del contracte, es preveu que els plecs de
prescripcions tècniques es configurin tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, tal com es
defineixen en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social que ha derogat, entre d’altres la Llei 51/2003, de 2 de desembre,
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Aspectes aquests sobre els
quals també posa especial èmfasi la Llei 26/2011, d’1 d’agost.
En matèria de prohibicions de contractar, s’hi inclouen els delictes contra els drets de les persones treballadores; les infraccions
greus en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat; les
infraccions molt greus en matèria social —incloent-hi les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals i la manca
d’afiliació a la Seguretat Social, com també l’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en matèria social en
el contracte, si queden tipificades com a causa de resolució.
Així mateix, es preveuen clàusules de preferència en l’adjudicació a igualtat de condicions amb les que siguin econòmicament
més avantatjoses:
1. A favor de les proposicions presentades per empreses que superen un determinat percentatge de persones
treballadores amb discapacitat o dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació
d'exclusió social
2. A favor d’entitats sense ànim de lucre en contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial.
3. A favor d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just, en contractes que tinguin com a objecte
productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just.
D’altra banda, el TRLCSP fa possible la inclusió de condicions especials d’execució dels contractes, sempre que siguin
compatibles amb el dret comunitari i que s’indiquin en l’anunci de licitació i en el plec o en el contracte. Aquestes condicions
poden fer referència a consideracions de tipus social, amb la finalitat de promoure l’ocupació de persones amb dificultats
particulars d’inserció en el mercat laboral; eliminar les desigualtats entre home i dona en el mercat laboral; combatre l’atur i
afavorir la formació en el lloc de treball, altres finalitats que es puguin establir amb referència a l’estratègia coordinada per a
l’ocupació o garantir el respecte dels drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció, i se’ls pot atribuir el caràcter
d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte que el seu incompliment sigui considerat causa de resolució del contracte. Així
mateix, l’incompliment d’aquestes condicions pot comportar, si així s’ha previst en els plecs o el contracte, la imposició de
penalitzacions i la consideració d’infracció greu en relació amb el que preveuen les prohibicions per contractar.
El TRLCSP també regula la possibilitat que als plecs de clàusules s’obligui al nou adjudicatari a subrogar els treballadors de
l’antic concessionari. Per últim, preveu una reserva de contractes a favor de centres especials de treball, en virtut de la qual es
pot reservar la participació en els procediments d'adjudicació de contractes a aquests centres o reservar-ne l’execució en el
marc de programes d'ocupació protegida quan, almenys el 70 % de les persones treballadores afectades, siguin persones amb
un grau de discapacitat que, a causa de l’índole o la gravetat de les seves deficiències, no puguin exercir una activitat
professional en condicions normals.
Els ajuntaments no es poden mantenir al marge d’aquest context i amb la promoció de les clàusules socials en les
contractacions públiques, aspiren a avançar en l’articulació d’un mercat social de productes i serveis basat en criteris ètics,
democràtics, ecològics i solidaris, com a eina en favor de la inserció per l’econòmic i de construcció de cohesió social.
En segon lloc, les Administracions tenen un paper fonamental en la regulació de les relacions laborals que estableixen, en
definitiva, les condicions de treball de la seva plantilla. Per aquest motiu, l’existència de meses de concertació social contínues
en les quals participin els responsables de la direcció de les administracions i els representants dels treballadors escollits és
fonamental. Igualment, el diàleg i la comunicació continus també han d’existir amb els representants dels treballadors de totes
aquelles empreses que presten serveis a l’Administració.
Així, l’Administració ha de posar en funcionament bones pràctiques en l’àmbit del diàleg o la concertació social, exercint com a
model no només per als treballadors del sector públic sinó també per a la concertació social en l’àmbit privat, en resposta a la
seva obligació tan de garantir unes condicions de treballs dignes com de trobar solucions i respostes consensuades i
dialogades entre empreses i treballadors als conflictes que sorgeixin.
2. L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb situacions vulnerables, per garantir unes
condicions de vida digna a totes elles.
Malgrat que existeixen tímids senyals de millora, la crisi econòmica i social que fa més d’una dècada que suportem al nostre
país ha tingut i té un fort impacte sobre les persones i la societat en general.
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Actualment, existeixen moltes iniciatives tan des de l’àmbit públic com des del món associatiu, com des de l’àmbit privat, que
fan una tasca molt important d’acompanyament i suport d’aquells col·lectius en situacions més greus o més vulnerables.
Les Administracions locals tenen un paper molt important pel que fa a decisions que tenen un impacte directe en l’economia
familiar dels ciutadans a través de la regulació de les diverses taxes i preus públics que recapten en concepte del serveis que
es presten a la ciutadania.
En aquest sentit les Administracions, en molts casos, ja contemplen en les seves ordenances fiscals bonificacions i exempcions
per a aquelles persones o famílies en situacions vulnerables per tal que puguin gaudir de determinats serveis, o que l’impacte
de la recaptació municipal sigui menor a partir de determinats llindars de renda familiar o situacions familiars, socials o laborals
concretes.
3. L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles empreses que li presten serveis sinó també
respecte a totes les empreses del territori que gestiona, que tenen un important paper com a agents
econòmics, socials i mediambientals i que formen el territori, tan social com geogràfic, que coneixem.
Així mateix, les administracions no poden restar alienes a cap problemàtica laboral o empresarial que es desenvolupi en el seu
territori, en la mesura de les seves capacitats, els Ajuntaments i Administracions supramunicipals, com a administracions locals
més properes als ciutadans, han d’intercedir i acompanyar als ciutadans, treballadors, i empreses, en aquelles problemàtiques
o conflictes que puguin sorgir.
En aquest sentit, cal reafirmar l’aposta i el suport pel desenvolupament i el manteniment de les empreses del territori gironí, i
desenvolupar una cultura de reconeixement públic per a la tasca que fan aquestes empreses. Cal, així mateix, promocionar la
consciència que les empreses formen part de la realitat gironina i del municipi on estan ubicades, no les ha de moure només
una política empresarial sinó també social, en tant que està clarament associat al manteniment i creació de llocs de treball,
alhora que també té impactes importants en la mobilitat de les persones, el medi ambient i el desenvolupament de sistemes de
consum sostenibles.
Al mateix temps que el manteniment i creació d’activitat empresarial genera un ingressos directes i indirectes per a les
Administracions que en èpoques com l’actual tenen una gran importància en els seus balanços econòmics.
Per aquest motiu, cal que les administracions públiques desenvolupin estratègies comunes, més enllà de les fronteres del seu
municipi o comarca, per tal de promoure l’aprofitament conjunt de les sinergies generades per les zones industrials, promovent
la mancomunació de serveis entre administracions, polígons, zones industrials, i empreses que permetin una major eficiència
en la utilització de recursos, però, que també generin dinàmiques positives a través de la suma d’esforços.
És per això que el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Breda els següents:
ACORDS
En matèria de contractació pública:
PRIMER.- Incloure en els PCAP les clàusules socials que recull la Guia per a les clàusules contractuals de caràcter social de la
Junta Consultiva de Contractació administrativa de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Incorporar en tots els contractes públics una clàusula contractual de caràcter essencial, que estableixi que els
licitadors, contractistes, subcontractistes, empreses filials o empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en
paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada por las Institucions Europees o, en el seu defecte, pel govern espanyol o
català, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la hisenda pública.
TERCER.- Incloure en els PCAP, malgrat que l’empresa adjudicatària del servei pugui ser una empresa multiserveis, el
compliment de les condicions laborals regulades en el conveni del sector d’àmbit provincial, català o estatal.
Pel que fa a la protecció de les persones i col·lectius amb situacions vulnerables:
QUART.- Seguir aplicant i estudiar noves fórmules, a través de les Ordenances Fiscals i de l’acció dels serveis socials i
l’Ajuntament, per protegir aquelles persones o col·lectius més vulnerables o amb situacions de risc, com per exemple: persones
en situació d’atur, famílies monoparentals o nombroses, jubilats, joves, famílies amb ingressos reduïts, desnonats, persones
amb risc d’exclusió social, discapacitats, etcètera.
En matèria de protecció de l’ocupació de qualitat i del teixit empresarial de les comarques gironines:
CINQUÈ.- Mantenir trobades de caràcter com a mínim anual amb els representants de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives del municipi per tal d’analitzar plegats aquelles problemàtiques conjuntes, intentar prevenir-les o
tractar temes específics que sorgeixin en determinats sectors o territoris.
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SISÈ.- A través d’aquest espai de diàleg social del municipi, establir conjuntament amb la resta d’agents socials, els protocols
d’intervenció i actuació en el cas d’empreses que es trobin en situació de crisi, com processos de deslocalització, ERO o
tancament, amb la màxima urgència i al màxim nivell de responsabilitat, entre l’administració, la direcció de l’empresa i els
representants dels treballadors per tal de propiciar les condicions necessàries per mantenir l’activitat i els llocs de treball.
SETÈ.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i als seus grups polítics.”

Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

16. Moció de suport al procés constituent
Els grups municipals que conformen el Ple de la corporació presenten conjuntament la següent
moció:
“MOCIÓ DE SUPORT AL PROCÉS CONSTITUENT
El 20 de gener de 2016 el Ple del Parlament va adoptar la Resolució 5/XI de creació de la comissió d’Estudi del Procés
Constituent. Aquesta comissió té la voluntat de debatre en profunditat com ha d’ésser el full de ruta per arribar a la consecució
de l’Estat català.
Els ciutadans i ciutadanes ja en diverses ocasions hem mostrat per la via de la democràcia que cal trencar amb Espanya i
avançar cap a la independència:
Les eleccions del 25 de novembre de 2012 amb una participació gairebé del 68% el Parlament sortint va obtenir un mandat clar
a favor del dret a decidir. Les forces sobiranistes van arribar a un acord al 12 de desembre de 2013 per a la celebració d’una
consulta a Catalunya sobre el futur polític.
El 9 de novembre de 2014 amb la consulta sobre la independència 2.300.000 persones vam acudir a les urnes tot i les
amenaces i la por per part de l’Estat espanyol.
Amb tot, aquesta consulta no va ser vinculant, de manera que el 27 de setembre de 2015 amb les eleccions de caràcter
plebiscitari al Parlament de Catalunya, el Parlament va obtenir una majoria clara a favor d’iniciar un procés de ruptura amb 72
diputats.
Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i la manca de voluntat de diàleg.
Atès que no hi ha cap marge d’acció per al reconeixement del dret a decidir del poble català dins el marc jurídic constitucional i
legal espanyol. L’única manera possible d’exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un procés
constituent propi.
Atès que el poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés constituent propi, democràtic, de base ciutadana,
transversal, participatiu i vinculant, amb el reconeixement, el suport i l’aval de les institucions catalanes.
Per tot això, els grups municipals proposen al Ple de la corporació els següents
ACORDS
PRIMER. Donar suport a la Mesa del Parlament i a tots els diputats en l’aprovació de les conclusions de la Comissió d’estudi
del procés constituent i en conseqüència del full de ruta cap a la independència.
SEGON. Posar a disposició del Govern de Catalunya totes aquelles eines necessàries per a la consecució d’un Estat
independent.
TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per
la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol.”

Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.
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17. Assumptes urgents
Justificació de la urgència:
Atès que durant els mesos d’agost i de setembre de 2016 s’ha constituït un col·lectiu de persones
representatives de les diverses forces polítiques, socials i culturals del municipi en defensa de la
unitat d’acció pel que respecte el procés d’independència de Catalunya.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament adherir-se de manera formal a la Plataforma unitària
independentista a favor de la República Catalana.
Atès que des de la Plataforma es pretén dur a terme un acte de presentació el proper 14 d’octubre.
Atès que es pretén aprovar el manifest de la Plataforma per l’òrgan de major representativitat, això és,
el Ple municipal; i seria convenient fer-ho abans de la celebració de la presentació al públic.
Atès que per qüestions de temps material no és possible demorar més l’aprovació del manifest per la
creació de la Plataforma, és a dir, s’ha d’aprovar pel Ple del 3 d’octubre.
Votació
Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.
Aprovació del manifest per la creació d’una Plataforma unitària independentista a favor de la
República catalana.
Antecedents
És sabut per tots que Catalunya viu en aquests moments una etapa de transició nacional de
l’autonomisme cap a la independència. En paraules del mateix president de la Generalitat, aquesta
legislatura és de transició entre el post-autonomisme i la pre-independència.
Per tal de donar el corresponent suport al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i a la majoria de bredencs i bredenques que en les passades eleccions plebiscitàries del 27
de setembre van votar de manera inqüestionable per formacions que defensen la creació d’una
República Catalana (JXSí i la CUP van assolir el 77’14% dels vots vàlids emesos).
Per tal d’expressar el nostre més ampli suport a totes aquelles accions que ens duguin a la unitat
d’acció per la consecució dels nostres objectius polítics.
Legislació aplicable
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- L’aprovació per part del Ple del Manifest per la creació d’una Plataforma unitària
independentista a favor de la República Catalana, per la qual l’Ajuntament s’adhereix de manera
formal a la Plataforma esmentada.
“El procés iniciat per la societat catalana està tan avançat que pot ser que, per primera vegada, aquests siguin els darrers
mesos que els catalans i les catalanes ens trobem sota el Regne d'Espanya. Tenim a tocar la Independència i la construcció
d'una República Catalana que donin resposta a les aspiracions de llibertat, justícia social i plena democràcia del nostre poble.
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Per culminar aquest procés de ruptura i alliberament caldrà que tant els representants polítics com el poble organitzat estiguem
a l'altura del moment històric.
Les majories independentistes dels ajuntaments hauran d'acordar, visualitzar i aplicar fins a les darreres conseqüències una
plataforma unitària basada en la unilateralitat, que tingui en compte el confrontament amb l'estat i doni eines contra la repressió
d'aquest. Des de la plataforma s’haurà de buscar el màxim suport d'entitats, de gent a títol individual i de partits polítics.
També serà imprescindible que hi hagi una mobilització popular que defensi aquesta plena sobirania al carrer, als serveis
públics, als llocs de treball, a escoles, a les entitats ... Només així es garantirà la victòria en el necessari referèndum que
validarà democràticament la Ruptura i la Declaració de la República Catalana.
Per fer possible ara i aquí la Independència, des de Breda donarem exemple i treballarem conjuntament com a poble.
Formarem la Plataforma unitària esmentada anteriorment i animarem al poble bredenc a què hi participi, a què lluiti per la
llibertat de Catalunya.
Com deia el poeta Miquel Martí i Pol:
Posem-nos dempeus altra vegada
i que se senti la veu de tots solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui,
i via fora!, que tot està per fer i tot és possible.”

Segon.- Donar a conèixer la Plataforma a totes les entitats i persones del municipi per tal que tinguin
coneixement de la seva existència i, si s’escau, s’adhereixin, tant a títol individual com a col·lectiu.
Tercer.- Instar a tots els partits polítics amb presència al municipi perquè s’adhereixin a la Plataforma.
Quart.- Comprometre’s a impulsar i donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la
Generalitat en totes les mesures que es decideixin prendre pel que respecte al procés
d’independència de la nació catalana.
Cinquè.- Comunicar-ho de manera oficial a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.
Intervencions
El Sr. Jaume Anglada demana la paraula i exposa que des de Tots per Breda els ha semblat que des
de que es va iniciar el procés i sobretot en l’última legislatura tots els grups que formen part del Ple
han anat units a favor del procés i han votat a totes les mocions tots a favor, pel que els sembla que
aquesta plataforma no és necessària i per això no s’hi adheriran, tot i votar a favor del manifest.
El Sr. Joan Antoni Frias puntualitza que més que creure que no és necessària, ells com a grup
municipalista pensen que enlloc de formar part de la plataforma el que faran serà seguir treballant al
Ple i votant les mocions com fins ara, respectant totes les opinions.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

18. Precs i preguntes
El Sr. Jaume Anglada comenta que a principis de legislatura es van trobar engegat el tema del
Beenergy per l’enllumenat públic de tot el municipi. Tot i trobar-ho pendent de signatura encara no
està tancat, pel que voldria saber com està el tema.
El Sr. alcalde li respon que el 17 de novembre s’acaba el termini d’exposició al DOUE i finalitza el
termini per presentació d’ofertes. És un procés que s’ha allargat molt a la Diputació pel que els hem
apretat molt. Amb la finalització del termini de presentació d’ofertes es seguirà el procés de
contractació agregada de la Diputació de Girona amb l’Ajuntament de Breda, pel que una mesa
conjunta obra pliques i emet valoracions i l’Ajuntament fa l’adjudicació.
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat



20

Ajuntament de
Breda

El Sr. Jaume Anglada pregunta com està el tema de les Viles pel Benestar.
El Sr. alcalde li respon que ens van presentar un projecte molt ambició, tant que estem parlant d’un
pressupost de més 200.000,00€ d’inversió anuals, per tant un municipi de 3.700 habitants amb un
pressupost ordinari de poc més de 3.000.000,00€ i a vegades amb inversions inferiors als
300.000,00€ depenent de l’any, evidentment no dedicarem tota la inversió d’un any a fer aquest
projecte que per més interessant o motivador que sigui no és assumible. Ens van presentar un pla B
que suposava un inversió anual de 40.000,00€ que continuen essent molt i molts diners. Estant
buscant fons de finançament. Nosaltres estem a l’espera que ens presentin un pressupost que no
només sigui assumible per nosaltres, sinó també per l’Ajuntament d’Hostalric que també hi està posat,
assumible per DIPSALUT i per alguna empresa, que de manera altruista, vulgui participar del foment
de la intel·ligència emocional i de les emocions a nivell de Breda, per poder desenvolupar tot el
projecte que és de tres anys.
El Sr. Joan Antoni Frias consulta, referent a la retransmissió en directe, si s’havia dit que es faria
retransmissió en directe fins a la finalització del torn de precs i preguntes dels regidors i si s’ha parat.
(Un cop s’especifica que no es para la retransmissió del Ple). Suggereix que s’intenti millorar la visió,
amb un camp més obert, i millora dels mitjans per fer-ho.
El Sr. Andreu Pujol, com a regidor de comunicació, pren la paraula per exposar que es fa el que es
pot amb el mitjans econòmics actuals. Que s’han demanat pressupostos per aconseguir instal·lació
de càmeres amb tota la sala i realització del ple, però que per això són necessaris uns mitjans
econòmics que ara mateix no es tenen.
El Sr. Joan Antoni Frias diu que només es volia fer una crítica constructiva.
El Sr. Andreu Pujol li respon que per ser el primer cop es podria valorar la iniciativa.
El Sr. Jaume Anglada emet una reflexió sobre el tema de la participació ciutadana i la reunió
mantinguda. No sap si l’empresa o la persona encarregada són les adients i valora la possibilitat de
buscar una altra empresa degut al baix rendiment que sembla que ha tingut la contractada, tot i saber
que és un tema molt complicat.
La Sra. Eva Andrés, com a regidora responsable de la participació ciutadana, comenta que al
municipi costa molt arrencar temes nous. Que les primeres reunions van funcionar millor que les
segones. Però que és partidària de deixar que acabi de fer la feina i que presenti el Pla per emetre les
valoracions pertinents i, evidentment, si veiem que no ha servit de res, es parlarà amb l’empresa.
El Sr. Jaume Anglada exposa que si no va equivocat el Sr. Melitó Serra està de vacances i ja no es
reincorporarà a la feina de Brigada municipal perquès es jubila, pel que pregunta que si està previst
obrir un concurs públic per substituir-lo.
El Sr. Josep Amargant li respon que degut es contractarà algú per via d’urgència i en els propers tres
mesos es preparà el concurs per cobrir la plaça.
El Sr. Jaume Anglada pregunta si en el concurs es valorarà haver treballat en la Brigada, ja que
aquesta persona partiria amb avantatge.
El Sr. Josep Amargant li respon que no.
El Sr. Jaume Anglada pregunta si l’àrea de serveis està de vacances, atès que hi ha brutícia,
defecacions, problemes d’herbes altes ...
El Sr. Josep Amargant respon que és molt fàcil dir-ho quan es parla com a oposició, que es fa el
possible per resoldre les problemàtiques de defecacions, amb campanyes en aquest tema i en
d’altres com són les herbes altes.
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El Sr. Jaume Anglada exposa que la parcel·la de les depuradores velles està bruta.
El Sr. Josep Amargant respon que la parcel·la està neta i que no reben queixes del veïns.
La Sra. Teresa Martorell apunta que el camí que va a Can Sagarra tothom hi porta els gossos a
defecar i demanar que se’n prengui nota perquè es pugui anar a mirar.
El Sr. Joan Antoni Frias exposa una queixa d’uns veïns de l’edifici nou del carrer Sant Iscle pel que el
local que fa cantonada amb el carrer Santa Anna està brut i han emès queixa a l’Ajuntament
demanant que s’avisi als propietaris perquè ho netegin.
El Sr. Josep Amargant li contesta que la carta als propietaris s’ha fet i enviat, i s’ha contacta amb els
propietaris per telèfon al que han respost que ho farien en un termini curt de temps.
El Sr. Joan Antoni Frias consulta, referent a les obres condicionals del pàrquing del carrer Santa
Victòria, si tindrà entrada i sortida pels dos carrers i de quantes places constarà.
El Sr. Josep Amargant explica que tindrà entrada pels dos carrers i sortida només pel Santa Victòria.
Les places, pendents de la nova distribució de places, estaran entre 50 i 60, marcades a terra amb
calç o guix.
La Sra. Judit Cortada demana la paraula i pregunta si, vista la prorrogació per tres mesos del
contracte dels tallers de memòria i obertura de concurs obert per la concessió del servei, s’està
treballant en les bases?, qui les redactarà?, com serà el procés?, hi haurà una comissió d’estudi o per
l’import?
El Sr. alcalde li respon que les bases s’estan redactant per tal que pugui ser una empresa sense ànim
de lucre o una entitat qui s’hi pugui presentar. No es redactaran unes bases perquè pugui tornar a
venir una empresa com SUMAR i tornar a estar en la situació que s’estava fa un any.
El concurs serà obert i pretén oferir algun servei més dels que s’estan oferint, però el pressupost és el
que és, està previst ampliar una mica el pressupost, i així anar any a any.
La Sra. Judit Cortada puntualitza si la redacció de plecs es farà a nivell d’equip de govern i l’alcalde li
respon que sí.
La Sra. Judit Cortada pregunta com es gestiona el manteniment de les instal·lacions esportives. Quin
és el protocol que es segueix?
La Sra. Eva Andrés respon que bàsicament les entitats usuàries deriven les queixes a les àrees
d’esport o serveis i així es programen les accions pertinents.
El Sr. Josep Amargant exposa que la neteja ja està contractada i que les reparacions es fan segons
s’informen.
La Sra. Judit Cortada dóna com a exemple les dues portes de seguretat del pavelló que estan
inutilitzades.
La Sra. Eva Andrés diu que ho saben i que estan pendents de pressupostos, que hi ha diverses
coses a arreglar, atès que el manteniment realitzat fins al moment no ha estat adequat. Conscients
que també s’ha de fer manteniment al pavelló s’ha de prioritzar les inversions atenent el pressupost.
S’ha de fer inversió també per disminuir el risc de legionel·losi i per arreglar-ho de la millor manera
possible s’ha de fer una gran inversió.
Sra. Judit Cortada comenta que tenen entès que hi haurà una nova campanya de renovació de DNI i
que es fan llistes a l’OAC. Pregunta quina és la data prevista.
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El Sr. Alcalde li respon que probablement a mitjans de novembre.
La Sra. Judit Cortada exposa que com que no hi ha publicitat i ja hi ha llista d’espera proposa si es
podria ampliar la llista de dies.
El Sr. Alcalde diu que serà difícil, però que s’intentarà, i que probablement la gent de la llista d’espera
potser seràs atesa al primer trimestre del 2017.
La Sra. Judit Cortada expressa el seu malestar i descontentament amb l’equip de govern per no haver
informat a l’oposició de les jubilacions de treballadors municipals. Atès que ja parlat anteriorment de
com es gestionarà la substitució del Sr. Melitó Serra, pregunta com serà el procés per substituir la
Magdalena Martínez.
El Sr. alcalde exposa que per la plaça de la Magda Martínez s’ha ampliat l’horari de la Raquel Godoy,
que a més a més s’ha tret de la biblioteca, i que amb la Pilar Auladell han assumit les tasques
administratives i la secretària les de tresoreria.
La Sra. Judit Cortada consulta quines són les activitats que es fan a l’Espai Jove.
El Sr. Andreu Pujol informa que avui hi ha començat el curs de nivell1 de català.
La Sra. Eva Andrès explica que amb la tècnica de joventut i el dinamitzador del Consell Comarcal
s’estan buscant opcions de dinamització de l’espai. Que actualment s’està treballant per intentar
solventar tota la problemàtica detectada a la instal·lació després del seu ús com a institut.
El Sr. Sam Torres informa que s’ha signat un conveni de col·laboració amb la UBIC per desenvoluparhi cursos de formació.
La Sra. Judit Cortada, referent al Festival Munnay pregunat perquè no se’ls va comunicar.
El Sr. alcalde li consulta que no és una activitat organitzada per l’Ajuntament i que fins a mitjans
d’agost no es sabia si es faria o no, atès que estava pendent d’autorització.
El Sr. Sam Torres comenta que es van respondre totes les preguntes formulades.
El Sr. alcalde exposa que agrairia que els escrits de queixa es formulessin un cop passada l’activitat i
no el primer matí, com va ser en el cas del festival. Que té la sensació que es van queixar d’actes
molestos abans que es produïssin.
La Sra. Judit Cortada pregunta si s’han reunit amb els organitzadors i si hi ha intenció de fer una
segona edició.
El Sr. alcalde diu que sí que hi ha prevista una segona edició corregint els malestars causats en
aquesta primera, com podria el soroll per la ubicació de l’escenari més proper al camp de futbol i
ampliant les mesures de seguretat, tot i que en la primera edició no hi ha hagut problemes d’ordre
públic. I que l’Ajuntament seguirà atent a tot el desenvolupament.
La Sra. Judit Cortada pregunta perquè no es va assistir al 39è. Congrés Europeu de la Ceràmica,
celebrat del 12 al 16 de setembre a Barcelona.
El Sr. Sam Torres exposa que com a regidor de l’Àrea no hi va poder assistir per motius laborals. Se’n
va fer difusió a tots els ceramistes per si individualment hi volien assistir.
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El Sr. Joan Antoni Frias diu que en l’anterior legislatura ja es parlava i s’havia fet saber al Sr.
Castanyer director del Museu, ja que la cita estava lligada a la ceràmica lligada a l’arquitectura. Es
van iniciar converses amb el Sr. Oriol Calvo de l’AECC per tal de donar notorietat al municipi oferint la
possibilitat d’una vista al Museu donada la relació entre Aragay, la ceràmica i l’arquitectura com es pot
trobar amb la Font de Santa Anna de Barcelona. Pregunta si s’ha produït algun seguiment al
respecte.
El Sr. Sam Torres respon que no han tingut cap més contacte amb el Sr. Calvo, que se li han
demanat diverses entrevistes i no ha contestat cap vegada a la demanda.
La Sra. Teresa Martorell comenta que és un congrés prou important com per assistir-hi i donar
notorietat al municipi. No creuen que hagi estat bé deixar perdre la oportunitat.
El Sr. alcalde diu que es tindrà en compte per a properes ocasions.
La Sra. Martorell consulta perquè no s’ha participat als programes Viu el Parc i a les Jornades
Europees del Patrimoni.
El Sr. Andreu Pujol exposa que el Viu el Parc no s’ha fet per manca de pressupost, ja que la partida
estava compromesa per poder fer una exposició de temàtica Aragay i que les Jornades Europees del
Patrimoni han canviat de data i que casualment ell era fora de vacances, pel que no s’hi va participar.
La Sra. Teresa Martorell recorda la importància de participar en activitats d’aquest tipus per a la
promoció del poble.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la secretaria de la
Corporació, en dono fe.
L’alcalde,
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