Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 11/2015
Caràcter: Ordinari
Dia: 23 de novembre de 2015
Hora inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22:45 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
HI ASSISTEIXEN
Sr. Dídac Manresa i Molins (ERC – Acord Municipal)
Sr. Andreu Pujol i Mas (ERC – Acord Municipal)
Sra. Eva Andrés i Masó (ERC – Acord Municipal)
Sr. Josep Amargant i Argemí (ERC – Acord Municipal)
Sra. Núria Marès i de las Heras (ERC – Acord Municipal)
Sr. Samuel Torres i Torrent (ERC – Acord Municipal)
Sra. Judit Cortada Esteve (CiU)
Sra. Teresa Martorell Julià (CiU)
Sr. Jaume Anglada Sarsanach (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva)
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva)
Sr. Oscar Montero Martorell (CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – Poble Actiu)
Secretària
Sra. Maite Pérez Vicente, secretària

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària del 21 de setembre.
2. Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
3. Sorteig públic per a la designació dels membres de les meses electorals per les eleccions
Generals el 20 de desembre de 2015.
4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament (PMP)
5. Ratificar l’aprovació inicial de la proposta de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa
d’Acció Social , SL
6. Aprovació inicial de la revisió del Pla de Protecció Civil del Municipi de Breda, juntament amb
els corresponents Annexos Generals i Manual d’implantació i manteniment del Pla
7. Aprovació provisional del Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial de Can
Guilleumes del municipi de Breda.
8. Aprovació definitiva del plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per la llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
9. Desestimar el recurs de reposició contra l’acord plenari d’aprovació definitiva de l’expedient
d’ocupació directa de la finca cadastral 3825109DG6232N0001KZ del municipi de Breda.
10. Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2016.
11. Aprovació provisional de l’acord d’establiment i imposició de la taxa per la llicència de tinença
i/ o conducció de gossos potencialment perillosos i per la recollida d’animals i dipòsit a les
dependències municipals
12. Aprovació provisional de la ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme
municipal de Breda.
13. Moció de suport a la resolució 1/XI del parlament de Catalunya.
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14. Moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluís Companys i Jover.
Justícia Universal i Memòria Històrica.
15. Moció de suport al President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb el
motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
16. Moció municipal sobre els atacs del Govern de l’Estat a la Normativa Catalana sobre la
pobresa energètica.
17. Moció demanant l’aturada de diversos plans urbanístics impulsats al Parc del Natural del
Montseny, i donant suport a les al·legacions presentades per la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny (CSM).
18. Assumptes urgents.
19. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària del 21 de setembre.
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.
Intervencions
El Sr. Montero pregunta si les gravacions de les sessions plenàries es podrien penjar al web ja que el
ROM disposa que es gravaran íntegrament les intervencions dels plens i es guardaran en mitjans
informàtics.
El Sr. Alcalde respon que les sessions són publiques, per tant, no hi ha cap problema.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

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





16JG2015, de 24 d’agost de 2015
17JG2015, de 21 de setembre de 2015
18JG2015, de 5 d’octubre de 2015
19JG2015, de 19 d’octubre de 2015

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.- Sorteig públic per a la designació dels membres de les meses electorals per les eleccions
Generals el 20 de desembre de 2015.
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Resultant que per Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre, publicat al BOE el dia 27 d’octubre de
2015, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions, i de
conformitat amb l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, s’ha de
procedir a la designació per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista
d’electors de Breda, del president i els vocals de cada mesa.
En base a l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, els
membres de la Corporació en sessió pública,
ACORDEN
Primer.- Procedir a realitzar el sorteig públic amb l’objecte de designar als presidents i vocals de cada
mesa electoral, així com a dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa.
Les persones designades han de saber llegir i escriure i ser menors de setanta anys, si bé a partir
dels seixanta-cinc anys poden manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El president ha
de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el graduat
escolar o equivalent. Així mateix, els càrrecs de president i de vocal de cada mesa són obligatoris i no
poden ser desenvolupats pels qui es presentin com a candidats.
Es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera automàtica, a través del programa informàtic
CONOCE, facilitat per l’Oficina del Cens Electoral.
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral, elaborades per l’Institut
Nacional d’Estadística.
Efectuat el sorteig, la designació dels càrrecs de presidents i vocals i dels seus suplents, que han de
formar part de les meses electorals a constituir el proper diumenge 20 de desembre, recau en les
persones que a continuació s’indiquen:
DISTRICTE 01, SECCIÓ 01, MESA “A”
TITULARS
President
MONTSERRAT GIOL ESTALELLA
Vocal 1er
PATRICIO BLANCO SANCHEZ
Vocal 2on
JAVIER LOPEZ GABRIEL
SUPLENTS
S1:President
MARIA MERCEDES CID PASTOR
S2:President
ORIOL BOLEDA RIBA
S1:Vocal 1er
MARIA DEL CARMEN BARRIENTOS PICADO
S2:Vocal 1er
OSCAR FERNANDEZ ESCOBAR
S1:Vocal 2on
SALVADOR BARROSO CAYERO
S2:Vocal 2on
ROGER AULADELL RODRIGUEZ

DISTRICTE 01, SECCIÓ 01, MESA “B”
TITULARS
President
ESTHER MARTIN MARTIN
Vocal 1er
CUSTODIA ASUNCION ORTEGA LOPEZ
Vocal 2on
DANIEL PEREZ ARREDONDO

SUPLENTS
S1:President
ELISABET SALIP RIPOLL
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S2:President
S1:Vocal 1er
S2:Vocal 1er
S1:Vocal 2on
S2:Vocal 2on

CHRISTIAN MAÑAS POZO
ANTONI VIDAL I DURAN
CLARA PASCUAL MUÑOZ
FRANCISCA RODRIGUEZ PEREZ
JOSEP PUIGVI ANGLAS

DISTRICTE 01, SECCIÓ 02, MESA “A”
TITULARS
President
CARLOS JIMENO SAN JOSE
Vocal 1er
MARIA ASUNCIÓN COBOS PARREÑO
Vocal 2on
MAGDALENA FURNER PIÑEIRO
SUPLENTS
S1:President
DAVID ESPERANZA SOLE
S2:President
DAVID CAMPS MUNUERA
S1:Vocal 1er
MERCEDES AULADELL GALLEGO
S2:Vocal 1er
IVAN HERAS GODOY
S1:Vocal 2on
CONCEPCIÓN GODOY AULADELL
S2:Vocal 2on
GLORIA GUTIERREZ TERRADAS

DISTRICTE 01, SECCIÓ 02, MESA “B”
TITULARS
President
SUSANNA PUIG FORMIGA
Vocal 1er
MIREIA TORRES TORRENT
Vocal 2on
ANTONIO SANTOS BECERRA
SUPLENTS
S1:President
ANNA SAMBOLA LOPEZ
S2:President
JOAN TRUNAS BRUGUERA
S1:Vocal 1er
FERNANDO SERENA ROMERO
S2:Vocal 1er
ANTONIO DAVID SIESO MAQUEDA
S1:Vocal 2on
MARIA CARMEN RUIZ ESPINOSA
S2:Vocal 2on
ESTEBAN ROSELL AULADELL
Segon.- Notificar la designació com a president i vocals de les meses electorals, als interessats, en el
termini de tres dies.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Junta Electoral de Zona.
Quart.- Facultar l’Alcaldia per a la designació, en base al sorteig realitzat, de les persones que hauran
de substituir els designats que presentin excuses, en el cas de ser acceptades per la Junta Electoral
de Zona.

4.- Donar compte de l’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 tercer trimestre de 2015 calculat
d’acord amb allò previst al Reial Decret 635/2014.
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Segon.- Publicar en el web municipal els informes que, en base a aquesta informació, han estat
comunicats al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

5.- Ratificar l’aprovació inicial de la proposta de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa
d’Acció Social , SL
Antecedents
Per part de l’Alcalde s’exposa el contingut de l’acord de la Junta General de SUMAR, Empresa
d’Acció Social SL, pres en data 7 d’octubre de 2015, que literalment diu:
“Aprovació inicial de la proposta de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa d’Acció
Social, S.L.
SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL, és una societat mercantil de responsabilitat limitada, amb
capital íntegrament públic, subjecte al règim jurídic establert en els seus Estatuts i, en allò que no
regulin, per la normativa que li resulti d’aplicació atès el seu caràcter mercantil i de capital íntegrament
públic.
SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L. va aprovar els seus Estatuts Socials, els quals no han estat
objecte de modificació en dates posteriors, per acord de la seva Junta General en sessió
extraordinària de data 22 de juliol de 2009.
Actualment, vistos els canvis experimentats per SUMAR SL, principalment deguts a la proposta de
dissolució i liquidació del Consorci d’Acció Social de Catalunya (CASC), així com també per la
subjecció al règim pressupostari, comptable i de control de la Diputació de Girona en compliment de
la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL),
que esdevé soci majoritari de l’entitat, es considera necessari procedir a modificar determinats
aspectes dels mateixos, per tal d’adaptar-los als canvis normatius, així com a les noves realitats.
A banda d’algunes variacions no substancials que únicament clarifiquen o ajusten determinats
preceptes, la present proposta comprèn principalment, la modificació de l’article 3 dels Estatuts
socials així com el Títol III -òrgans de la societat- en els termes que a continuació s’expliciten.
Concretament, es proposa modificar l’article 3, detallant que SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L. té
la condició de mitjà propi i servei tècnic dels ens públics que en siguin socis, així com de la
Generalitat de Catalunya, segons informe jurídic de la pròpia Generalitat de Catalunya nº IJ 91/13 de
data 12 de novembre de 2013, i puntualitzant que les actuacions amb tercers tindran caràcter
marginal fins a un màxim del 20% del seu gir o facturació bruta anual. Així mateix, es proposa
concretar el control anàleg dels ens públics que siguin socis de SUMAR, els protocols de
col·laboració interadministratius com a instrument jurídic entre les entitats, així com la limitació de la
subcontractació de les prestacions encomanades a fins a un màxim del 50% de l’import objecte del
protocol.
Tanmateix, es proposa adaptar el títol III -òrgans de la societat-, i a banda d’ampliar al vicepresident i
al secretari com a òrgans de direcció i administració de l’entitat, també es detallen determinats
aspectes funcionals de la Junta General de Socis, es determina la composició del Consell
d’Administració, s’afegeix la secció quarta referent al vicepresident, i es puntualitza especificitats
referents a la Direcció General.
Per tot això, la Junta General de SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L., aprova per unanimitat dels
assistents els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts Socials de SUMAR, Empresa d’Acció
Social S.L. d’acord amb el redactat que s’adjunta com a annex al present acord.
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SEGON.- Sotmetre el projecte de modificació dels Estatuts a informació pública pel termini de trenta
dies hàbils, mitjançant publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell
d'edictes de SUMAR, Empresa d’Acció social, S.L., a la web de SUMAR, Empresa d’Acció Social,
S.L. i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la presentació
d'al·legacions i reclamacions per a les persones interessades.
Només si hi ha al·legacions, el Consell d’Administració les resoldrà i procedirà a l’aprovació definitiva
dels Estatuts, en el termini de tres mesos comptats des de l’acord d’aprovació inicial.
TERCER.- Notificar aquest acord als governs locals adherits a SUMAR, a fi i efectes que procedeixin
a la ratificació dels mateixos mitjançant sessió del seu òrgan de govern i ho comuniquin formalment a
SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L.
QUART.- Publicar el text definitiu íntegre dels Estatuts de SUMAR al BOP i incertar un extracte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Facultar expressament a la senyora Estefania Carabellido i Bruns, sempre amb el vist-iplau del president de SUMAR, per a que pugui elevar a públic el present acords, així com per a
realitzar les actuacions que facin falta per a la plena eficàcia del mateix.
SISÈ.- Donar trasllat i inscriure la escriptura pública al Registre Mercantil, per tal de que el registrador
mercantil remeti d’ofici, de forma telemàtica i sense cost addicional, l’acord inscrit per a la seva
publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.
SETÈ.- Facultar al president de SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L. perquè realitzi totes les
actuacions que siguin necessàries per l’efectivitat del present acord i especialment, per atorgar i
signar les escriptures públiques oportunes si s’escau.”
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Ratificar l’Aprovació inicial de la proposta de modificació dels estatuts de SUMAR, Empresa
d’Acció Social SL.
Segon.- Notificar la present ratificació a SUMAR, Empresa d’Acció Social SL, pel seu coneixement i
als efectes pertinents.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Intervencions
El Sr. Montero pregunta quins són els drets i obligacions que comporta per l’Ajuntament tenir
participacions a l’empresa SUMAR?
El Sr. Alcalde respon que com a drets suposa la possibilitat de contractar serveis de l’àmbit de
benestar social a través a l’empresa pública. Per poder encarregar la gestió de certs serveis a
l’empresa SUMAR, s’ha de ser posseïdor d’accions socials. Com a deures implica les obligacions
d’assistir a les reunions, juntes, aprovar modificacions d’estatuts...
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots favorables d’ERC-Breda i
CIU i 3 abstencions de Tots per Breda i de la CUP.
6.- Aprovació inicial de la revisió del Pla de Protecció Civil del Municipi de Breda, juntament
amb els corresponents Annexos Generals i Manual d’implantació i manteniment del Pla
Antecedents
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La Junta de Govern Local, per acord de data 27 de juliol de 2015, va encarregar als Serveis Tècnics
del Consell Comarcal de la Selva la revisió de les dades que figuren al Pla Multirisc de Protecció Civil.
En data 5 de novembre de 2015, es va donar entrada núm. 2849 a l’entrega de l’actualització del Pla
de protecció civil del municipi de Breda, per tal que es pogués procedir a la seva aprovació i
homologació.
Revisada la documentació entregada i per tal de seguir el procediment establert per a la seva
homologació i aprovació.
Legislació aplicable
Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya.
Decret 210/1999 de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i
l’homologació dels plans de protecció civil municipals.
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la revisió del Pla de Protecció Civil del Municipi de Breda, juntament amb
els corresponents Annexos General i Manual d’implantació i manteniment del Pla.
Segon.- Exposar al públic aquesta aprovació inicial, mitjançant edicte al BOP de Girona, pel termini
de trenta dies durant els quals les persones interessades podran formular les al·legacions,
suggeriments i reclamacions que estimin oportuns.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Intervencions
El Sr. Montero pregunta que perquè no se’ls va facilitar el Pla quan van consultar l’expedient de Ple i
si se li podria enviar ja que no té temps per mirar-lo en els moments en que pot venir a consultar
l’expedient de Ple.
El Sr. Alcalde respon que hauria d’intentar concretar quines còpies vol ja que el document és molt
extens. Però cap problema per venir a consultar-lo quan vulgui.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables d’ERC-Breda,
CIU i de Tots per Breda i 1 abstenció de la CUP.

7.- Aprovació provisional del Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial de Can
Guilleumes del municipi de Breda.
Antecedents

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



7

Ajuntament de
Breda

El Text Refós de les NNSS de Breda, aprovades l’any 2006, preveuen la formació del Pla Especial de
Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes, en sòl urbà, en concret en un sector d’ús
industrial, el qual s’haurà d’executar pel sistema de cooperació.
La Junta de Govern de data 12 de maig de 2014 va adjudicar el contracte de redacció del PERI a
l’empresa Projectes Urbans, Arquitectura i Territori SLP.
En data 9 de març de 2015 RE núm. 532, l’empresa Projectes Urbans, Arquitectura i Territori SLP va
presentar el projecte.
Per Junta de Govern de data 20 d’abril de 2014 es va aprovar inicialment el projecte i sotmetre’l a
exposició pública i sol·licitar informes als organismes afectats.
Durant el període d’exposició pública es reben les següents al·legacions:
- RE 1418 – MOBLES ADHOC, SL
- RE 1887 – TEYCO, SL
Durant el període d’informació pública es reben els següents informes sectorials:
- Aigües
- Seguretat Industrial
- Usos comercials i trames urbanes consolidades
- Medi ambient
- Fecsa Endesa
- Ministerio de Fomento - Dirección General de Aviación Civil
Atès que en data 20 d’octubre de 2015 i per RE 2699 es rep l’informe de medi ambient, l’últim informe
sectorial que mancava.
En data 29 d’octubre i RS 1489 es requereix a l’equip tècnic redactor del projecte, per tal que faci
entrega del document que incorpori les al·legacions presentades i els informes sectorials, per a la
seva aprovació provisional.
En data 10 de novembre de 2015 RE núm. 2877 es fa entrega per part de Projectes urbans,
Arquitectura i Territori, el Pla de Millora Urbana del Sector Industrial de Can Guilleumes i informe
d’al·legacions presentades i informes sectorials.
Per Decret d’Alcaldia núm. 469/2015 de data 11 de novembre de 2015, es sol·licita informe tècnic al
Consell Comarcal de la Selva respecte a les previsions contingudes el en Pla.
Vist l’informe favorable de data 16 de novembre de 2105, emès pels serveis tècnics del Consell
Comarcal de la Selva.
Vist l’informe de la secretària interventora respecte el procediment a seguir i la legislació aplicable
emès en data 18 de novembre de 2015.
Legislació aplicable
L’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, regula el procediment de tramitació dels plans urbanístics derivats, entre
els quals, els plans de millora urbana.
Aquest article està desplegat, entre d’altres, pels articles 110 i 111 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades mitjançant RE 1418 per MOBLES ADHOC, SL en
base als següents motius:
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“La informació pública és un tràmit del procediment d’elaboració de plans i demés instruments
urbanístics que dota als mateixos de legitimitat democràtica. En el planejament aquest tràmit té lloc
després de l’aprovació inicial i abans de l’aprovació provisional, fase en la que s’analitzen i resolen
les al·legacions formulades per els particulars en el tràmit d’informació pública.
La informació pública té per objecte l’estudi i anàlisi del Planejament i la possibilitat d’interposar
al·legacions respecte les previsions contingudes en el planejament i respecte els documents
aprovats inicialment.
En relació a les al·legacions presentades per Mobles Adhoc, no procedeix la seva substanciació atès
que no es refereixen al contingut del Pla de Millora Urbana sinó a altres consideracions relatives a un
expedient administratiu diferent, que és la licitació del contracte. Per tant, atès que el seu objecte no
es correspon ni es regeix per la normativa urbanística aplicable al procediment en curs, no és
procedent l’estimació de les al·legacions.”
Segon.- Estimar les al·legacions presentades mitjançant RE 1887 per TEYCO, SL, excloent a Teyco
de l’estructura de la propietat del PMU del sector industrial de Can Guilleumes.
Tercer.- Aprovar provisionalment el projecte de Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial
de Can Guilleumes del municipi de Breda.
Quart.- Elevar l’expedient diligenciat del Pla de Millora Urbana a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
Cinquè.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal.
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.
Intervencions
El Sr. Montero manifesta que votarà en contra atès que considera que aquest tipus de plans haurien
de fer-se tenint en compte també la opinió del veïns i de forma més participativa. Entenc que és un
projecte que ve de l’anterior legislatura però s’està aprovant ara provisionalment. A més les
al·legacions que es desestimen es plantegen per un veí afectat directament pel PERI i que li
repercuteix directament en la seva activitat econòmica. Per aquets motiu votarem en contra.
El Sr. Alcalde respon que en tot cas això es tracta de l’aprovació provisional del Pla de millora urbana
i que aquest haurà de ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme. A més a
més aquesta és l’aprovació del planejament derivat i no vol dir que això es comenci a urbanitzar
l’endemà, encara faltaria redactar el projecte de reparcel·lació i d’urbanització. A més a més la
decisió de tirar endavant la urbanització correspondrà al propietaris.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables d’ERC-Breda,
CIU i de Tots per Breda i 1 vot en contra de la CUP.

8.- Aprovació definitiva del plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per la llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Antecedents
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
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La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals ha estat
modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les
urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan
destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres
de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica
els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació de les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei,
que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de
realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis de
menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Breda” que ha realitzat el Consell Comarcal de La Selva a petició de
la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les
edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar
aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi
Ambient”
Per acord del Ple de la Corporació de data 21 de setembre de 2015, es va aprovar inicialment el
plànol de delimitació i es va sotmetre l’acord a exposició pública durant 20 dies.
Vist el certificat de no al·legacions de data 6 de novembre de 2015.
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 el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003.
Segon.- Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les
determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
Tercer.- Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per les
franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir
al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de
l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
Quart.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei 5/2003
disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de delimitació per a
portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
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Cinquè.- Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els terrenys
forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.
Sisè.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en l’elaboració dels
instruments de planificació urbanística municipal i que les noves urbanitzacions que prevegin els
plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit les franges de protecció
contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
Setè.- Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja exterior de
protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o qualsevol altre
tipus de document aprovat per l’ajuntament.
Vuitè.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
Novè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Intervencions
El Sr. Montero pregunta a qui pertoca la feina de netejar aquesta franja?
El Sr. Alcalde respon que la feina pertoca al propietari de la parcel·la de la franja i en el cas de que es
tractes d’un àmbit en el qual s’estigui desenvolupant un Pla Parcial o una Unitat d’Actuació, correspon
als promotors del PP o UA.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

9.- Desestimar el recurs de reposició contra l’acord plenari d’aprovació definitiva de
l’expedient d’ocupació directa de la finca cadastral 3825109DG6232N0001KZ del municipi de
Breda.
Antecedents
Les normes Subsidiàries de Planejament de Breda van ser aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme en sessió de data 26 de setembre de 1990 i el Text refós de la normativa va ser aprovat
l’any 2005.
Les NNSS inclouen els terrenys objecte del present expedient d’ocupació directa dintre del sector de
sòl urbanitzable PP7 Repiaix.
El Pla parcial del PP7 Repiaix es va aprovar definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona en
data 10 de març de 1999 i es va publicar al DOGC 4965 de 10 de setembre de 2007.
El Pla parcial del PP7 divideix el sector en dos subsectors: el residencial i l’industrial, i qualifica de
sistema d’equipament una franja de terreny de 2.809,87 m2 situada al costat del cementiri, dintre del
subsector industrial.
En data 13 de febrer de 2015 va ser emesa memòria d’Alcaldia sobre la necessitat d’ocupació de
terrenys per a la construcció d’un tanatori municipal.
Amb data de 9 de febrer de 2015 va ser tramès un informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i
el procediment a seguir per a dur a terme l’ocupació directa.
Amb data 9 de febrer de 2015, els Serveis Tècnics Municipals van emetre un informe sobre la relació
de terrenys i propietaris afectats per l’ocupació directa, amb indicació dels aprofitaments urbanístics
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corresponents a cada un d’aquests i el sector o polígon d’actuació urbanística on s’hauran de fer
efectius el seus drets.
Per Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2015 es va aprovar inicialment l’expedient
d’ocupació directa de la finca amb ref. Cadastral núm. 3825109DG6232N0001KZ propietat del Sr.
Juan Miquel Cruells, que va esdevenir definitiu per acord de Ple de data 18 de maig de 2015.
En data 19 de juny de 2015 RE núm. 1531 es va interposar recurs de reposició a l’aprovació definitiva
per part del Sr. Joan Miquel Cruells.
Per acord de Ple de la Corporació de data 15 de juliol de 2015 es va desestimar el recurs de
reposició.
Per acord de Ple de la Corporació de data 20 de juliol de 2015 es va arxivar l’expedient i es va iniciar
de nou l’expedient d’ocupació directe.
En data 31 d’octubre de 2015 RE núm. 1976 es va presentar al·legacions a l’aprovació inicial per part
del Sr. Joan Miquel Cruells.
Pel Ple de la Corporació de data 21 de setembre de 2015, es va desestimar les al·legacions
presentades i aprovar definitivament l’expedient d’ocupació directe.
En data 21 d’octubre de 2015, d’acord amb l’article 156 del TRLU i l’article 215 del decret 305/2006,
s’aixeca acta d’ocupació directa. Es fa constar que el Sr. Joan Miquel Cruells, tot i haver estat citat
mitjançant notificació personal, no compareix a la signatura.
En data 23 d’octubre de 2015 s’interposa per part del Sr. Joan Miquel Cruells recurs potestatiu de
reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 21 de setembre de 2015.
Vist l’informe jurídic rebut en data 16 de novembre emès per l’advocat col·legiat 19.657 ICAB, que
consta en l’expedient i que es reprodueix en aquest informe-proposta de resolució.
Vist l’informe de la secretària interventora Sra. Maite Pérez Vicente de 17 de novembre de 2015.
Fonaments de dret
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme de
Catalunya.
Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
La llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954.
La Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del
procediment Administratiu comú.

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- En base als antecedents descrits i d’acord amb l’informe-proposta de resolució de la
secretària-interventora, desestimar el recurs potestatiu de reposició contra l’acord plenari d’aprovació
definitiva de l’expedient d’ocupació directa de la finca cadastral 3825109DG6232N0001KZ del
municipi de Breda.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat junt amb l’informe-proposta de resolució de secretariaintervenció.
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Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

10.- Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2016.
Antecedents
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests. Procedirà aprovar la modificació d’aquestes
Ordenances si és necessari, les quals han de contenir la nova redacció de les normes afectades i les
dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació.
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a:
 Els articles 15 a 19 i 72, 87, 95, 102 i 108 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
L’Acord d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple, d’acord amb
el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i la validesa de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents,
com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’informe de la secretària interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vista la memòria i l’estudi tècnico-econòmic que s’incorpora a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Modificar per a l’exercici 2016 i següents, part de les ordenances fiscals números 3, 5, 7, 8,
10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 i 28 segons el següent detall:
Modificació de l’ordenança fiscal número 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
S’incorpora a l’article 5 els apartats c), d) i e):

Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
a) S’estableix una bonificació del 100% per cent pels vehicles històrics als que es refereix
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent de la Generalitat.
b) S’estableix una bonificació del 100% per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat
superior a 25 anys.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
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c) Els vehicles en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, segons
la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost
quan es tracti de vehicles elèctrics.
d) Els vehicles de caràcter híbrid gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost,
aplicable a l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva. Aquesta
bonificació no serà acumulable amb l’apartat c).
e) Aquestes bonificacions hauran de ser sol·licitades pels subjectes passius durant el període
d’exposició al públic del padró o matrícula de l’impost.
Modificació de l’ordenança fiscal número 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Es modifica l’article 6 i l’article 8:
Article 6 - Beneficis fiscals de concessió potestativa
a) Es concedirà una bonificació del 75 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
b) Una bonificació del 75 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les
quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació
d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de
calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració
competent.
c) Una bonificació del 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents
als habitatges protegits.
d) Una bonificació del 75 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. Aquesta bonificació
quedarà supeditada a un previ informe tècnic que acrediti el compliment de les condicions
descrites.
Aquestes bonificacions no seran aplicables simultàniament.
Article 8 - Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà el 3,05 per cent.
Modificació de l’ordenança fiscal número 7: Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.

Es modifica l’article 6:
Article 6 - Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
Epígraf
Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies
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Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els
industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva
activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques anomenats "containers". Per dia i
m2 o fracció.
Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció,
vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs com tanques i
bastides. Per dia i metre quadrat o fracció.
Tarifa Tercera. Ocupació o reserva especial
Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública. Per hora i metres quadrat o
fracció.
Tarifa quarta. Grues
Per cada grua utilitzada en la construcció. Per mes o fracció:

0,106

0,170

0,318
21,00

Normes particulars d’aplicació de les tarifes:
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 per cent a
partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments
continuïn, les quantitats tindran un recàrrec corresponent a 5 vegades l’import de la tarifa
inicial.
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a partir
del tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25 per
cent: durant el tercer trimestre, un 50 per cent i en cada trimestre, a partir del tercer, un 100
per cent.
c) Les liquidacions de la quota es practicaran trimestralment.
Modificació de l’ordenança fiscal número 8: Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i
les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena.
Es modifica la part final de l’article 6:
Article 6 - Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Quantitat anual
€/metre lineal
Tarifa primera
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals
de propietat.
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense
8,85
Tarifa segona
Entrada a garatges o locals per a la seva vigilància, podent realitzar les seves
reparacions, la prestació de serveis de greixatge, rentat, banyat de petroli, etc.,
o proveir carburants.
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense
16,35
Tarifa tercera
Entrada a locals, garatges o aparcaments comercials per a la vigilància de
vehicles, mitjançant preu per temps d’estacionament (aparcament per hores),
lloguer mensual o plaça de propietat
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense
16,35
Tarifa quarta
Entrada a locals per a la venda, exposició, reparació de vehicles o per a la
prestació dels serveis de greixatge, rentat, banyat de petroli, etc.
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense
16,35
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Tarifa cinquena
Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de
mercaderies.
Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de
mercaderies
16,35
Tarifa sisena
Reserva d’espais o prohibició d’estacionament.
Epígraf 1. Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic concedits a
hotels, entitats o particulars per a aparcament exclusiu o prohibició
d’estacionament
16,35
En tots els casos en què l’entrada al local impliqui prohibició d’aparcament a la mateixa serà
obligatòria la placa de gual permanent.
Taxa placa de gual

18,00€

En el cas que l’entrada a garatges o locals impliqui la necessitat d’incorporar pilones degut a les
característiques del carrer o la dificultat de maniobra, previ informe tècnic, la despesa en concepte de
pilones serà a càrrec del titular del gual.
DESCRIPCIÓ DE LES PILONES PER A GUALS PARTICULARS.
Les pilones hauran de reunir les següents característiques per tal de garantir una uniformitat amb la
resta de pilones existents en el municipi:
“Pilona de poliuretà de 10 cm de diàmetre, per 80 cm d’alçada lliure i un encastament de 20 cm, de
color negre i amb una banda reflectant o imitació acer inoxidable en la part superior de la pilona.”
Modificació de l’ordenança fiscal número 10: Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública.
Es modifica l’article 6:
Article 6 - Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:
Epígraf
Classe d’instal·lació:
a) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, refrescos,
loteria, llaminadures, gelats etc. Per m2 i trimestre
b) Quioscos de massa fregida. Al trimestre. Per cada m2 i trimestre
f) Quioscos dedicats a la venda de bitllets de cecs. Per m2 i trimestre
g) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en un altre epígraf
d’aquesta ordenança. Per m2 i més

€

32
32
12,85
12,85

Normes particulars d’aplicació
b) Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’aplicaran íntegrament als deu
primers metres quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un
recàrrec del cinc per cent en la quantitat fixada en la tarifa.
c) Per a determinar la superfície computable als efectes de l’aplicació de la tarifa en els
quioscos dedicats a la venda de flors, a més de la superfície que ocupa estrictament
el quiosc, hom tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per a l’exposició de
plantes, flors i altres productes anàlegs o complementaris.
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Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi un procediment de licitació pública, l’import
de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o adjudicació.
Modificació de l’ordenança fiscal número 11: taxa per parades, barraques, caseta de vendes,
espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del carrer, ambulants i/o rodatges
cinematogràfics.
Es modifica l’article 6:
Article 6 - Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:
Epígraf
1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb casetes d’entitats públiques, societats,
casinos, penyes, tertúlies, etc., per m2 o fracció i dia
2. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la construcció de casetes amb finalitats
comercials o industrials, per cada m2 o fracció i dia
3. Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes ràpides i similars.
Per cada m2 o fracció i dia
4. Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells voladors, cavallets,
jocs, cotxes de xocs i, en general, qualsevol mena d’aparells de moviment. Per cada m2 o
fracció i dia
5. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles. Per cada m2 o fracció i dia
6. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs o teatres. Per cada
m2 o fracció i dia
7. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o parades per a
la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. Per cada m2 o fracció i dia

€
0,70
0,70
0,70

0,70
0,70
0,70
0,70

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició
sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Modificació de l’ordenança fiscal número 13: taxa per la llicència d’autotaxi
Introducció d’una reducció de la taxa a l’article 6:
Article 6 - Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei
o activitat, d’acord amb la tarifa següent:
€
Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències:
Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi, per una sola
vegada i vehicle
240,00
Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències:
Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi, per cada
autorització i vehicle
180,00
Epígraf 3. Substitució de vehicles:
Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la llicència d’autotaxi,
per cada autorització i vehicle
120,00
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Per el subjecte passiu es trobi a l’atur es concedirà una reducció del 30% de la taxa prevista a
l’epígraf 1 d’aquest article.
Modificació de l’ordenança fiscal número 14: taxa per llicències urbanístiques
Es modifica l’article 6 i s’incorpora l’article 12:
Article 6 - Quota tributària
1. La quota tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:
a) El 0,38 per cent, en el supòsit 1.a) de l’article anterior.
b) El 0,38 per cent, en el supòsit 1.b) de l’article anterior.
c) El 0,38 per cent, en les parcel·lacions urbanes.
d) El 0,38 per cent, en les demolicions urbanes.
e) 11,58€ per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l’article anterior.
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les
quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en el número
anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.
3. La taxa mínima aplicable serà de 35€.
4. Quota tributària referent a:
PLANEJAMENT
Tramitació a instància de part d'expedients de:
€
Pla Parcial:
Per Ha o fracció
431,60
Quota mínima
1.575,60
Pla Especial
Per Ha o fracció
858,00
Quota mínima
1.081,60
Projectes d'urbanització
Aplicació de 0,35% sobre el pressupost (PEM)
----Quota mínima
551,20
Estudi de detall
551,20
Projecte de reparcel·lació
Aplicació de 0,15% sobre liquidació provisional del projecte
----Quota mínima
551,20
Expedients contradictoris de ruïna
1.471,60
Informes a resultes de visites de comprovació i reconeixement d’edificis
75,92
Estudis o informes municipals sobre iniciatives particulars relatives a modificació del
planejament municipal
743,60
Estatuts i bases d’actuació de les entitats urbanístiques col·laboradores
369,20
Article 12 – Dipòsit i rescabalament
1. Atès que la realització de les obres o instal·lacions a que es refereix aquesta Ordenança pot
requerir la utilització privativa o l'aprofitament especial d'elements del domini públic i comportar la
seva destrucció o deteriorament, per a la reintegració de les despeses de la reconstrucció dels
elements de domini públic, cal atenir-se a les normes següents:
a) L'aprofitament especial derivat de les obres, instal·lacions o activitats a que es refereix aquesta
Ordenanca, que comporti la depreciació continuada, la destrucció o el desarranjament temporal de les
obres o instal·lacions municipals, està subjecte al reintegrament del cost total de les despeses
respectives de reconstrucció, reparació, reinstal·lació, adobament i conservació, sense perjudici de
les taxes que es poden originar.
b) La reposició dels paviments destruïts, de les calçades i de les voreres va sempre a càrrec de
l'interessat.
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c) En cas que la inspecció facultativa municipal consideri mal compactat el terraplenament que s'ha
practicat, caldrà fer-lo novament a càrrec de l'interessat.
d) L'import dels treballs a càrrec de l'interessat per a la reposició de paviments, a la qual fa referencia
la lletra b) d'aquest article, s'ha de valorar per mitjà de la inspecció facultativa municipal.
2. L'interessat a que es refereix l'apartat anterior ha de constituir, a requeriment dels serveis tècnics
municipals, un dipòsit previ de les quantitats reintegrables, en garantia de les reposicions que ells
mateixos facin, sempre que les construccions, instal·lacions i/o obres no estiguin sotmeses a
comunicació de primera ocupació.
3. Per determinar el càlcul del dipòsit i la quantitat a satisfer, cal atenir-se al cost suportat
efectivament per l'Ajuntament per tal de practicar les reconstruccions de que es tracti, i, en tot cas, cal
aplicar com a tarifes mínimes les següents:
a) Aglomerats asfàltics: 28 EUR/m2.
b) Voreres: 50 EUR/m2.
4. En cas que es tracti d'un paviment no inclòs en el detall anterior, el dipòsit s'ha d'avaluar sobre la
base del preu que figura per al paviment esmentat en el quadre de preus de l'Institut Tecnològic de la
Construcció de Catalunya.
5. En cas que la reposició afecti diferents elements del paviment, se n'ha de valorar el cost relatiu a la
reconstrucció per exigir-lo per la via administrativa.
6. En el cas que el dany sigui irreparable i la reposició resulti impossible, cal procedir de la mateixa
manera que per al número anterior i recarregar en un 100% l'estimació tècnica.
7. Executades les obres i reposats els elements urbanístics de conformitat amb la llicència d'obres, es
procedirà a la devolució d'ofici dels dipòsits. En el cas que els serveis tècnics competents considerin
que la reposició del paviment o altres elements urbanístics no han estat satisfactoris, cal disposar
d'aquest dipòsit per reconstruir-los.
Modificació de l’ordenança fiscal número 17: taxa per la prestació de serveis a la piscina.
Es modifiquen l’article 5 i el 6:
Article 5 - Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.3 d’aquesta ordenança es contenen tarifes
reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica previ
informe de serveis socials amb especial èmfasi en famílies nombroses i monoparentals.
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Modificació de l’ordenança fiscal número 18: taxa per prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
Es modifica l’article 6:
Article 6 - Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

1.- Abonaments familiars:
- Matrimonis o parella de fet (per parella)
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys
- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon
2.- Abonaments individuals:
- Menors (de 6 a 16 anys)
- Joves (de 17 a 30 anys)
- Adults (des de 30 anys)
- Jubilats

Mensual (€)

Temporada (€)

45
20
10

80
30
20

20
25
40
20,50

35
40
50
36
Dissabtes
i Festius (€)
4
6
4

3.- Entrada per dia

Laborables (€)

- De 6 a 16 anys
- Des dels 16 anys
- Jubilats

3
5
3

2. S’entén per abonament mensual el que permet l’accés a les piscines municipals des del dia de
l’obertura el mes de juny fins als 31 de juliol o bé des de l’1 d’agost fins al tancament el mes de
setembre.
3. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals de forma gratuïta:
a) Les persones amb disminució física o psíquica acreditats amb el certificat de l’ICASS amb un
grau igual o superior al 33%.
b) Aquelles persones amb un grau de minusvalia acreditat amb el certificat de l’ICASS amb un
grau igual o superior al 33% que no puguin desplaçar-se de manera autònoma i requereixin
d’acompanyament, la persona que l’acompanyi tindrà gratuïtat en l’accés. En cap cas s’aplicarà
aquesta gratuïtat a més d’una persona.
c) Els menors de 6 anys i els majors de 70
Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 15% les families
nombroses i monoparentals que així ho acreditin.
Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% i/o de forma
gratuïta, altres situacions personals i/o familiars de caire social greus o molt greus, degudament
acreditades documentalment i amb informe favorable dels Serveis Socials de Breda.

Article 6 - Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
€
Epígraf primer. Conducció de cadàvers:
1. Servei d’enterrament
Epígraf segon. Concessió de sepultures
1.- Concessió d’un nínxol per 50 anys
2.- Concessió d’un nínxol per 3 anys
3.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 9 m2
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4.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 4,5 m2
5.- Traspàs de titularitat d’un nínxol
6.- Duplicat de títol de nínxol
Epígraf tercer. Manteniment:
Per la conservació i manteniment de tombes en un any
Per la conservació i neteja dels nínxols en un any

1.890,00
32,80
32,80
59,00
21,00

Epígraf quart. Altres serveis funeraris
1.- Servei d’enterrament a nínxol existent (sense làpida)
2.- Servei d’enterrament a nínxol existent (amb làpida)
3.- Trasllat de restes a nínxol

255,00
275,50
460,00

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, previ informe de serveis socials, les tarifes
contingudes en el punt anterior es reduiran en un 50 per cent.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el
Servei de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.
En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials
Modificació de l’ordenança fiscal número 19: taxa pel servei de clavegueram.
Es modifica l’article 6:
Article 6 - Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 75,10 €.
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració
es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la
finca.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
€/m3
1.- Per cada m3 d’aigua consumida:
- Mínim: 6m3/mes/abonat
- De 6,01 a 12 m3/mes/abonat
- Excés de 12 m3/mes/abonat

0,1937
0,2962
0,4135

3. En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que sigui inferior al mínim facturable per
un subministrament.
La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible
Modificació de l’ordenança fiscal número 20: taxes per recollida, tractament, i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
Es modifica l’article 5:
Article 5 - Beneficis fiscals
De conformitat amb el que preveu l’article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran de:
1. Una bonificació del 50% en relació a la taxa corresponent, els subjectes passius que ho sol·licitin i
que reuneixin alguna de les condicions següents:
a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el salari
mínim interprofessional i que es trobi en situació d’arrendatari.
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b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim
interprofessional i que es trobi en situació d’arrendatari.
2. Una bonificació del 25% en relació a la taxa corresponent, els subjectes passius que ho sol·licitin i
que reuneixin alguna de les condicions següents:
a) Que el contribuent sigui jubilat o pensionista, que els ingressos familiars totals no superin el salari
mínim interprofessional i que es trobi en situació de propietari.
b) Que el contribuent estigui a l’atur, que els ingressos familiars totals no superin el salari mínim
interprofessional i que es trobi en situació de propietari.
El subjecte passiu haurà d’acreditar:
a. Certificat de convivència.
b.
Contracte de lloguer.
c.
Declaració de l’IRPF presentada pel grup familiar o per cadascun dels seus integrants
i/o certificat anual de la pensió que percebi en cada exercici i/o certificat de l’oficina de treball
de la Generalitat que acrediti la situació d’aturat i la quantia de la prestació.
d.
Declaració jurada de no percebre cap altra quantitat ni per rendiment d’immobles o de
capital.
Les sol·licituds s’hauran de presentar com a màxim el 15 de febrer de cada exercici.
Modificació de l’ordenança fiscal número 21: taxa pel subministrament d’aigua.
Es modifica l’article 6:
Article 6 - Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
€
1. Quota fixa de servei per abonat i mes
2. Tarifa de subministrament
- Fins a 6 m3/abonat/mes
- De 6,01 a 12 m3/abonat/mes
- Excés de 12 m3/abonat/mes
3. Quota de conservació de comptador per abonat i mes
4.- Per reconnexió del subministrament en cas de suspensió
5. Pel precintat d’un comptador a petició de l’interessat
6. Pel desprecintat d’un comptador a petició de l’interessat
7. Drets de connexió a la xarxa d’aigua

3,8094
0,2194
0,3241
0,4543
0,9920
60,100
30,050
30,050
189,28

Modificació de l’ordenança fiscal número 24: preu públic per la prestació de serveis en la biblioteca i
telecentre municipal.
Es modifica l’article 4:
Article 4 - Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa continguda
en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Epígraf 1. Serveis als socis
€
Duplicat de carnet de soci
3,00
Epígraf 2. Impressió DIN A4
1 full en blanc i negre
0,25
1 full en color
0,45
Epígraf 3. Impressió DIN A3
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1 full en blanc i negre
1 full en color
Epígraf 4. Fotocòpies
1. DIN A4 b/n
2. DIN A4 color
3. DIN A3 b/n
4. DIN A3 color
Epígraf 5. Escaneig
Escaneig d’un full

0,35
0,60
0,15
0,25
0,25
0,40
0,50

L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest ordenança neix des que es presti o realitzi
qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat anterior.
Modificació de l’ordenança fiscal número 28: taxa per activitats de formació i oci.
Es modifica l’article 6 pel que fa a les quotes dels cursos de natació i del torneig de futbol-7:
1.2. Cursos de natació
La inscripció es realitzarà per quinzenes:
Primera quinzena
Segona quinzena

€
33,00
33,00

Els cursos s’impartiran les tardes, de dilluns a divendres del mes de juliol, a les piscines municipals.
Les classes tindran una durada d’una hora per a cada grup. Els infants matriculats seran agrupats per
edats, amb una edat mínima de matrícula de 3 anys fets.
1.3. Torneig de futbol-7
Cada equip inscrit abonarà una quota única de

€
190,00

El torneig es celebrarà al camp d’esports municipal, de dilluns a divendres, el mes de juliol. Amb
celebració d’un màxim de quatre partits diaris, de 21.00 a 23.00 hores.
Segon.- Modificar les disposicions finals de les ordenances que es modifiquen amb el següent
redactat:
“Aquesta ordenança ha estat aprovada inicialment pel Ple de la Corporació de 23 de novembre de
2015, i entrarà en vigor el dia de seva publicació definitiva al BOP, fins a la seva modificació o
derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.”
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, les corporacions
locals adoptaran els acords definitius que procedeixin, 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.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.

Intervencions
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El Sr. Frias comenta que el seu grup votarà a favor atès que els augments en les taxes estan en la
línia de l’anterior legislatura.
El Sr. Montero manifesta que troba encertades les bonificacions per temes mediambientals i socials
però no acaba d’entendre el redactat de la bonificació de la Ordenança fiscal 5 (IVTM).
Aclareix que votarà en contra perquè al ser les primeres ordenances fiscals que modifica el nou equip
de govern, hauria d’haver-se marcat el sentit ideològic i polític de l’equip de govern.
I creu també que la modificació d’ordenances hauria d’haver anat encaminada a un increment dels
impostos i taxes redistributius, per exemple, de l’IBI, i que els que tinguin més paguin més i els que
tinguin menys paguin menys.
Afegeix també que creu que s’hauria de revisar la concessió de l’aigua.
El Sr. Alcalde respon que en el tema de l’aigua i el clavegueram li dona la raó, però actualment hi ha
un contracte vigent fins el 2037. La taxa de l’aigua també augmenta en funció de l’augment del preu
de l’aigua que aprova la Generalitat.
La Sra. Cortada manifesta que el seu grup està satisfet per les bonificacions en les ordenances
fiscals. No obstant s’abstindran en la votació atès que aprofitaran l’exposició pública per examinar
l’expedient. Aprofita per preguntar si el fet de congelar el coeficient de l’IBI comportarà una pujada en
els rebuts?
El Sr. Alcalde respon que el padró de l’IBI es mantindrà en els mateixos termes.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots favorables d’ERC-Breda i de
Tots per Breda, 2 abstencions de CIU i 1 vot en contra de la CUP.

11.- Aprovació provisional de l’acord d’establiment i imposició de la taxa per la llicència de
tinença i/ o conducció de gossos potencialment perillosos i per la recollida d’animals i dipòsit
a les dependències municipals
Antecedents
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests. Procedirà aprovar la modificació d’aquestes
Ordenances si és necessari, les quals han de contenir la nova redacció de les normes afectades i les
dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació.
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a:
 Els articles 15 a 19 i 72, 87, 95, 102 i 108 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
L’Acord d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple, d’acord amb
el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i la validesa de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents,
com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’informe de la secretària interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer. Aprovar provisionalment l’establiment i imposició de la taxa per la llicència de tinença i/o
conducció d’animals potencialment perillosos i per la recollida d’animals i dipòsit a les dependències
municipals i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta, en els termes en que figura en l’expedient amb la
redacció que a continuació es recull:
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“Ordenança Fiscal número 32. Reguladora de la taxa per la llicència de tinença i/o conducció
d’animals potencialment perillosos i per la recollida d’animals i dipòsit a les dependències
municipals.
Article 1 - Fonament i naturalesa
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19
del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la llicència de tinença i/o conducció
d’animals potencialment perillosos i per la recollida i dipòsit d’animals que es regirà per aquesta
ordenança fiscal.
S’estableixen les taxes la llicència de tinença i/o conducció d’animals potencialment perillosos i per la
recollida i dipòsit d’animals d’acord amb Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos; la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’ animals potencialment perillosos;
desenvolupada pel Reial Decret 287/2002, de 22 de març, i el Decret 170/2002, d’ 11 de juny, sobre
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Article 2- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa:
1. La tramitació administrativa tendent a l’atorgament i renovació de la llicència per la tinença i/o
conducció d’animals potencialment perillosos. A l’efecte d’aquesta taxa s’entendran com
animals potencialment perillosos aquells definits a l’article 28 de la ordenança de protecció,
control i tinença d’animals al terme municipal Breda.
2. Recollida d’animals i dipòsit a les dependències municipals.
La sol·licitud de renovació de la llicència per la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos
haurà d’efectuar-se per part del subjecte passiu cada 5 anys.
Article 3 - Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 33 de la Llei general tributària, que siguin propietaris o posseïdors Els que sol·licitin la
prestació dels serveis de rescat o recollida d’animals.
Article 4 - Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei general tributària i a l’ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
Article 5 - Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
Article 6 - Tipus de gravamen o quota tributària
S’estableixen les següents tarifes:
Llicència per la tinença i/o conducció d’animals potencialment perillosos
Expedició i renovació de la llicència per la 35 €
tinença i/o conducció d’animals potencialment
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perillosos
Recollida d’animals a les dependències municipals
Animals registrats al cens municipal
20 €
Animals no registrats al cens municipal
25 €
Pel dipòsit de l’animal a la gossera municipal, per 10 €
cada nit que passi
La renovació de la llicència per la tinença i/o conducció d’animals potencialment perillosos haurà de
fer-se cada 5 anys.
Article 7 - Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la data
de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la
formula expressament.
Article 8 - Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
Article 9 - Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i l’ordenança
general.
Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà
que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què
es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de la Corporació de 23 de novembre de 2015, entrarà
en vigor el dia de seva publicació en el BOP i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016
fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents. “
Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el
taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per termini de
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que
estimin oportunes.
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini
indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 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.
Intervencions
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El Sr. Montero manifesta que votarà en contra atès que no comparteix la distinció entre els gossos
potencialment perillosos i els que no ho són, ja que entén que el caràcter de l’animal es defineix pel
seu propietari.
El Sr. Alcalde respon que aquesta distinció de les races de gossos que es defineixen com a
potencialment perillosos ve determinada per llei.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables d’ERC-Breda,
de Tots per Breda i de CIU i 1 vot en contra de la CUP.

12.- Aprovació provisional de la ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme
municipal de Breda.
Antecedents
Revisat el text de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals vigent des del 2012.
Conscients que la tinença d’animals, comporta tot un seguit d’obligacions i responsabilitats en relació
amb la resta de persones, la ciutat i el mateix animal, com també amb la resta d’espècies animals i
vegetals que conviuen de forma natural a l’ecosistema urbà.
Amb la voluntat de regular la protecció i la tinença responsable dels animals adaptada als temps
actuals i alhora d’incorporar les darreres modificacions legislatives a la normativa sectorial vigent.
S’ha redactat una nova ordenança, amb l’objectiu de millorar i garantir la convivència entre persones i
animals a la nostra vila.
Legislació aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, municipal reguladora de les bases de règim local.
Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre la regulació de certàmens i altres concentracions d’animals
vius a Catalunya.
Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d’animals
de companyia.
Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de
companyia.
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment
perillosos.
Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de
companyia.
RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999 i la seva modificació en el RD
1570/2007 de 30 de novembre.
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.
Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme municipal
de Breda, que deroga l’anterior règim normatiu existent al municipi, segons el text que s’adjunta als
presents acords.
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Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança pel termini mínim
de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i al tauler d’edictes d’aquest
Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de
l’Anunci al BOP.
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.
Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Intervencions
El Sr. Montero considera que la regulació i el fet de posar sancions hauria de ser l’últim recurs de
l’Ajuntament. Abans haurien d’esgotar-se altres mesures com l’educació i la pedagogia amb els
propietaris dels animals, fer trobades amb ells, habilitar zones on puguin esbargir-se i deixar com a
última mesura les sancions.
El Sr. Amargant respon que des de l’equip de govern s’està treballant en el tema dels excrements
dels gossos al carrer. Es va fer un primer pas que va ser un ban recordatori als propietaris de les
responsabilitats que aquests tenien amb els seus gossos. Així mateix, el Sr. Amargant manifesta que
per tal de conscienciar als veïns, pròximament es faran butlletins, es volen crear pipi-cans, es pretén
senyalitzar les zones conflictives i es farà una campanya recordant als propietaris les seves
obligacions i informació porta a porta. Òbviament la sanció és l’últim recurs però si s’ha de sancionar,
es farà. Per respecte als veïns que compleixen amb la normativa, s’ha de sancionar als que no ho
fan.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables d’ERC-Breda,
de Tots per Breda i de CIU i 1 vot en contra de la CUP.

13.- Moció de suport a la resolució 1/XI del parlament de Catalunya.
Els grups municipals d’ERC i CiU presenten la següent moció:
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces
parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia
majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català
independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu,
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer
efectives aquestes declaracions.
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat



28

Ajuntament de
Breda

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol
no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del
2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre
altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que
permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i
integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que
puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en
l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho
en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats
per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés
als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur
govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament
de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament
adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que
permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de
funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció
sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les
persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen,
tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb
independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat
d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous
concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
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5.

6.

7.

8.

9.

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de
l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa,
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats
de la dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en
aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de
Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la
comunitat educativa.
Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles
de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a
tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica
són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració
universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència
del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern
ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el
respecte dels drets fonamentals esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en
servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes
de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de
l’activitat econòmica privada.
Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur
govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha
d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute
en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es
pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons
dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en
moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa
de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la
revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de
crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
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Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la
banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos
amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya en
l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb
la cambra catalana.
Per aquest motiu el grup municipal d’ERC-Breda, proposen al ple de l’ajuntament de Breda l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Breda a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president
de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).
Intervencions
El Sr. Montero pregunta quines són les mesures que té pensades fer l’Ajuntament?
El Sr. Alcalde respon que per exemple, pagar a l’Agència tributària de Catalunya l’IRPF i l’IVA.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

14.- Moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluís Companys i Jover.
Justicia Universal i Memòria Històrica.
El grup municipal d’ERC presenten la següent moció:
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt honorable Lluís
Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en l’única sentència
d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a la història d’Europa, sentència
que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat dels tribunals,
mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap valor jurídic, i no declara les
resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el Ministeri de Justícia es nega a
certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien
els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la
dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre
ells el que condemnava el President Companys.
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs de revisió
instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel Tribunal de
Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada pel Consell de Guerra
d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el President Companys, perquè
considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades
per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007.
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de l’Estat
contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França s’han fet per les
actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb
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el General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís
Companys per la Gestapo, els documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit
espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que
és la seva legítima propietària.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats en situació
d’indefensió, és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme guarden la darrera
esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una
querella on també hi ha la causa contra el President Companys a instàncies d’Esquerra Republicana,
que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del President
Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no és
comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes certificacions i a
incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria Històrica, amb tots els efectes
jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per
haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es
nega a declarar nul el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat com cal la
memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de totes les nacions i
pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions
jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la
Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor.
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és una lluita pels
valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República Catalana s'ha de constituir
com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la justícia universal.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem sentat les
bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. Sens dubte, el nostre
millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que tants d'altres que el van precedir i
tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és indestriable.
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís
Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President
Companys sigui reparat.
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la
qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra i la dictadura, per considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les
sentències dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat
per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment
administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat
als efectes legals procedents.
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal Militar amb la
finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió d’una sentència ferma, la
declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la
qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la
legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs
de revisió de les sentències declarades il·legítimes.
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Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys requisada per
la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a l’arxiu d’Àvila.
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de Companys que
participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit democràticament i assassinat a
Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuic.
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre no siguin
restituïdes les famílies.
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament
Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu , a l’ONU, i a les
associacions de recuperació de la memòria històrica.
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

15.- Moció de suport al President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb el
motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
El grup municipal CiU Breda presenta la següent moció:
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser
cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de
40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés
participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la
Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la
vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han rebut
la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el proper mes
d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de
l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a
la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles
penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense
precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, els grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera
Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions
judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Breda amb el dret democràtic del poble de Catalunya a
decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la Mesa
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del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.
Intervencions
El Sr. Montero manifesta la seva solidaritat cap a al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana
Ortega i la consellera Irene Rigau ja que també com a organització política se senten corresponsables
de la organització del 9N. Dit això, també recordar qui va ser responsable de treure les urnes en el
multireferendum, qui va desallotjar la plaça de Catalunya el 15M i les persones que envoltaven el
Parlament.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

16.- Moció municipal sobre els atacs del Govern de l’Estat a la Normativa Catalana sobre la
pobresa energética.
El grup municipal d’ERC Breda presenta la següent moció:
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 22/2010 de 20
de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2)
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 3 punts a l’art.
252-4)
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat.
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la suspensió de la
vigència i aplicació de la normativa
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la llei
22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya
En aquesta llei:
-

-

L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de vulnerabilitat
L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament d’aigua, energia i
gas
L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les factures
La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics
per tal que les unitats familiars que no poden complir els compromisos de pagament dels
serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas
Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el Tribunal
constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre la constitucionalitat de l’esmentat
Decret

A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la Pobresa
Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals (Observatori DESC) el
Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per
aquestes entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost
En aquesta Llei s’inclou l’article 6.
Mesures per evitar la pobresa energètica
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics
d’aigua, gas i electricitat
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat



34

Ajuntament de
Breda

2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció previament a la
concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt
notables en el cost dels consums mínims
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s’ha de
garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010
Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat
emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014 relacionats amb la pobresa energètica,
en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18,2i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la Generalitat que
considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per aquest motiu demana una
comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que s’allarga el termini per presentar recurs davant
el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2015. Durant aquest termini, doncs, la
llei serà vigent.
El grup municipal d’ERC , davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern de l’Estat de
derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica
tot just en aquest període de l’any presenta aquesta MOCIO i demanem que es debatin i passin a
aprovació del Ple de la Corporació municipal els següents punts:
1.- L'Ajuntament de Breda rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'estat espanyol en allò que fa
referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya porta endavant per
pal·liar la pobresa energètica
2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que es
troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
3.- Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa referència
a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a
fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del benefici
que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests serveis
4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al seu
coneixement i efectes.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

17.- Moció demanant l’aturada de diversos plans urbanístics impulsats al Parc del Natural del
Montseny, i donant suport a les al·legacions presentades per la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny (CSM).
El grup municipal CUP Breda presenta la següent moció:
Atès que l’any 1978 va ser aprovat el Pla Especial de protecció del Montseny, però fins l’abril de 2014
la Diputació no va aprovar el Pla de Conservació per protegir el Parc, i que encara avui no compta
amb un pressupost que permeti la seva protecció efectiva.
Atès que el Montseny està qualificat com a reserva de la Biosfera per la UNESCO.
La part del pressupost del Parc destinada a tasques de conservació, durant l’any 2013, no va arribar
al 6% del pressupost total del Parc, mentre en canvi, la major part del pressupost va servir per ampliar
zones d’aparcament i d’infraestructures turístiques ubicades dins dels indrets més sensibles del Parc.
Atès que la CSM ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona, a través de mocions aprovades
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en altres consistoris, “la creació d'un organisme consultiu que transcendeixi els límits geogràfics de
l'espai catalogat com a Parc Natural, integrat pels municipis del Baix Montseny i per entitats
ambientalistes del territori per tal de generar sinergies territorials que contribueixin a una gestió del
Montseny des d’una perspectiva global i d'integració en el territori”; amb el que es reclamava la
participació d'entitats ambientalistes i dels municipis del Baix Montseny en les decisions referents al
Parc Natural.
Atès que en el procés de presa de decisions dels projectes urbanístics als que la CSM està
presentant al·legacions no s'ha tingut en compte el criteri de les entitats ambientalistes, ni dels
ajuntaments del Baix Montseny.
1. Atès que la Diputació de Barcelona, que dirigeix l’Oficina del Parc natural, ha finançat amb 87.000€
(a més dels 226.000€ que aporta la Generalitat) la construcció d’una carretera que pretén travessar la
zona més sensible i protegida del Parc (Zona de Reserva Natural), entre les Illes i Sant Marçal, un
projecte que té per objectiu revaloritzarles propietats privades que connecta.
2. Atès que l’any 2013 la Diputació va gastar 184.000€ per reduir a la meitat de la seva amplada la
carretera militar que accedeix al turó de l’Home i va tallar l’accés de vehicles (suposadament per
impedir-ne la degradació), però enguany ha sufragat amb 149.000€ el projecte de construcció d’un
nou edifici al cim del turó de l’Home, un dels punts ecològicament més delicats del Parc.
Atès que l’execució d’aquest projecte totalment innecessari, a més dels impactes que porta associats,
comportaria la modificació de la normativa de protecció, continguda al Pla Especial de protecció del
medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, obrint la porta a modificacions urbanístiques
posteriors d’impacte incalculable.
Atès que aquest projecte suposa canvis físics i ambientals sobre el terreny protegit per la
normativa continguda al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc
del Montseny Reserva de la Biosfera.
3. Atès que es pretén construir una depuradora d’aigües residuals, de tipus convencional i de gran
abast, a la Vall de Santa Fe, a instàncies de la Diputació de Barcelona, l’objectiu aparent de la qual
seria resoldre els problemes d’un equipament públic i dos negocis privats i que, a més, involucra la
majoria de les masies habitades existents a la vall. Atès que en cas de ser necessària l’esmentada
instal·lació, la seva dimensió hauria de ser ajustada a les necessitats reals.
Atès que, en tot cas, les empreses i particulars que a dia d’avui llencen les seves aigües
contaminades a la riera de Santa Fe, són responsables de la seva depuració prèvia.
Atès que la CSM ha presentat una proposta per tal que sigui estudiada la utilització de tecnologies
toves de depuració i que, finalment, es tingui cura i control estrictes dels diners públics dedicats a
aquest projecte i dels seus beneficiaris finals.
4. Atès que, no obstant, ni l'Ajuntament de Montseny, ni la Diputació, ni l’ACA, ni el Departament de
Territori, han solucionat el problema que pateix el poble del Montseny, que segueix llençant les seves
aigües residuals a la Tordera, malgrat les denúncies rebudes de particulars i d’entitats ambientalistes.
5. Atès que la CSM ha aglutinat durant les darreres dècades la lluita en defensa del Montseny i que
encapçala com a entitat ambientalista el treball de protecció del massís.
Atès que la CSM ha presentat al·legacions i propostes alternatives amb l'objectiu d'aturar o modificar
projectes en curs, altament nocius pel Parc Natural, en concret el projecte d'asfaltatge de la carretera
que uneix les Illes i Sant Marçal, el de construcción del Servei Meteorològic de Catalunya al Turó de
l'Home i el de l'EDAR de Santa Fe.
Per tots els motius exposats, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l’aprovació dels
següents acords:
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1. Instar a la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei d'Urbanisme per tal de garantir la màxima
protecció dels Parcs Naturals, eliminant la possibilitat d'acollir-se a la figura de pla especial urbanístic
en la planificació, en el marc d'espais catalogats com a Parc Natural.
2. Reclamar a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que deixi de finançar amb
diner públic infraestructures en benefici d'interessos privats i que obligui a la industria turística a
complir amb les obligacions de protecció mediambiental vigents.
3. Reclamar a la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i al futur Govern de la Generalitat de
Catalunya que prioritzi la despesa social i en protecció dels ecosistemes i la salut en benefici públic
pel davant de projectes en benefici de privats i dels sectors turístic i de la construcció.
4. Donar suport a les al·legacions als projectes urbanístics esmentats en aquesta moció presentades
per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.
5. Instar a la Diputació i a la Generalitat, en concordança amb l'estudi tècnic realitzat pel Parc Natural,
a fer marxa enrere en l’informe favorable per a l'asfaltatge de la pista forestal existent des de la font
de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant Marçal i Les Illes.
6. Instar al Servei Meteorològic de Catalunya a retirar el projecte Centre de Referència de la
Meteorologia a Catalunya (CRMC).
7. Exigir el compliment de la normativa vigent i la construcció urgent d'una depuradora que doni servei
al poble del Montseny.
8. Reclamar a la Diputació de Barcelona que en el projecte de l'EDAR Santa Fe sigui estudiada la
utilització de tecnologies toves de depuració i que els negocis privats obligats a disposar de
depuradora contribueixin com els correspon a sufragar el projecte, o apliquin solucions específiques
als seus abocaments amb aquestes tecnologies.
9. Reiterar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona, i fer-la extensiva a la Diputació de Girona, de
creació d'un organisme consultiu, que transcendeixi els límits geogràfics de l'espai catalogat com a
Parc Natural, integrat pels municipis del Baix Montseny i per entitats ambientalistes del territori per tal
de generar sinergies territorials que contribueixin a una gestió del Montseny des de una perspectiva
global i d'integració en el territori.
10. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Montseny i de Fogars de Montclús, a l'òrgan gestor del
Parc, a l’ Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, a la
Generalitat de Catalunya
Intervencions
El Sr. Pujol manifesta que el grup municipal d’ERC-Breda s’abstindrà atès que van demanar al grup
municipal de la CUP el fraccionament de la moció. El grup d’ERC-Breda es va reunir al respecte
d’alguns d’aquests assumptes amb el vicepresident de la Diputació de Barcelona i aquest ja va dir
que la Diputació no donaria permís per tirar endavant el tema del turó de l’home. També ens vam
reunir amb la direcció del Parc Natural que ens va posar al dia de diversos temes, inclosa al
depuradora, que es considera necessària. I que estaven parlant des del Parc Natural amb la
coordinadora per la salvaguarda del Montseny per negociar els termes de com s’havia de fer.
El grup municipal d’ERC-Breda demanavem el fraccionament de la moció per diferències en els vots
dels diferents assumptes. És per aquest motiu que ens abstindrem.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria simple amb 1 vot favorable de la CUP i 10
abstencions d’ERC-Breda,CIU i Tots per Breda.

18.- Assumptes urgents
No n’hi ha

19.- Precs i preguntes
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El Sr. Frias comenta al regidor de comunicació i noves tecnologies que han pogut comprovar que la
pàgina web presenta problemes i que seria convenient que ho arreglessinn el més aviat possible.
El Sr. Anglada pregunta com es troba el tema del carril bici?
El Sr. Alcalde respon que es continua seguint el tema. Des de la Generalitat en l’última reunió ens van
dir que al 2016 es faria el projecte constructiu i que en el 2017 seria una realitat, però no hi ha res per
escrit.
El Sr. Frias es dirigeix al regidor de promoció econòmica per tal de fer una valoració de la fira de l’olla,
pregunta perquè no es va permetre participar a un dels terrissaires de Breda? perquè no es va
comptar amb entitats que cuinaven per fer activitats més populars? Perquè inicialment no es va
comptar amb els restaurants per fer el sopar popular fins que ells no van posar el crit al cel no es va
afegir al programa? Perquè no es va fer publicitat en carreteres ni es van posar cartells a altres fires
com s’havia fet fins ara? Perquè no es perllongar la fira fins al 12 d’octubre que podria haver aportat
moltes més oportunitats als expositius?
El Sr. Torres respon respecte a la valoració de la fira, a part de ser el seu primer any, que la valoració
és positiva. Hi ha moltes coses que en les reunions posteriors a la fira amb restauradors i expositors
s’han de perfilar, i es tindran en compte per l’any vinent. Entre els que hi ha el tema de la publicitat.
Referent al tema del terrissaire, durant els 15 dies previs a la fira es va estar trucant a aquesta
persona pràcticament cada dia i ens van despenjar el telèfon un dia abans de la fira i des de
l’Ajuntament s’havia de tancar el tema dels estands per a fer les retolacions. En un primer moment,
quan vam parlar amb ell, ho va entendre i ens va donar la raó perquè ell havia estat fora i si tenia
interès en participar en la fira hauria d’haver-ho comunicat abans de marxar de vacances. Referent al
tema de les entitats, l’equip de govern volia fer una fira més dedicada als professionals, vam voler
obrir les portes als joves i als professionals. Pel que fa als restaurants, nosaltres els vam convocar al
juliol i a la reunió no hi va assistir ningú. Només un dels establiment es va excusar de que no podrien
assistir-hi, els altres no van respondre a la convocatòria. I a partir d’aquí es va decidir suprimir el
sopar popular perquè vam creure oportú fer el concert a mitja tarda per posar alguna cosa per la gent
gran i estàvem oberts a qualsevol cosa que els restauradors poguessin fer. Els restauradors després
van voler fer els tastes a la plaça. En cap moment se’ls va negar res, al contrari, sempre se’ls va
posar facilitats i en principi en aquest sentit, el restauradors, en la reunió posterior a la fira tampoc van
presentar tants problemes.
Pel que fa a la publicitat sí que potser vam fallar respecte d’altres d’altres fires i el 12 d’octubre vam
preferir no fer-ho per obrir la porta a més ceramistes, per tal de que tots els que s’han de desplaçar de
fora tinguessin temps per recollir i tornar el dia 12 d’octubre cap a casa tranquil·lament.
El Sr. Pujol com a regidor de comunicació afegeix que pel que fa a la publicitat aquest any es van
posar anuncis al diari el punt en l’edició de Barcelona i Girona, pràcticament cada dia de la setmana
prèvia. També es van posar anuncis al diari Ara i es va seguir amb els anuncis de Rac1 i també es va
anunciar al Punt Avui televisió. Per tant, pel que fa als anuncis i la publicitat, si que es va fer però es
va canalitzar per vies diferents a les que s’havia fet altres anys. De fet no crec que la resposta de
públic fos inferior.
El Sr. Frias afegeix que el tema de la plataforma Hermes ja estava contractat i previst fer-ho així
també i simplement vol fer constar que passades les eleccions es va oferir suport i col·laboració a
l’equip de govern per preparar la Fira de l’Olla, perquè des del grup municipal de Tots per Breda
creiem que la Fira de l’Olla és una cosa vital pel poble de Breda i és una fira molt jove i que no pot fer
passos en fals fins que s’arribi a consolidar. I volem reiterar i fer constar que nosaltres vam explicar
els detalls de la organització de la Fira i ens vam oferir a col·laborar. Volem concloure que valen les
excuses quan es munta alguna cosa per primer cop però no s’hi valen quan algú s’ha ofert a
compartir la seva experiència prèvia.
El Sr. Alcalde respon que la valoració final, fetes les reunions amb les diferents parts implicades, no
és tant negativa com s’està fent veure.
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El Sr. Frias es dirigeix al sr. Alcalde per comentar-li que s’està parlant per bars sobre el contingut de
l’escrit de tots per Breda a l’Àgora quan l’Àgora encara no ha sortit publicada. És un tema que
preocupa al nostre grup municipal.
El Sr. Alcalde demana disculpes tot i no ser conscient de com s’ha pogut conèixer el contingut de
l’article. Afegeix que procurarà minimitzar el risc d’aquest tipus de filtracions tot i que no sabem com
ha pogut passar.
El Sr. Anglada pregunta si tenen en vista fer el concurs per al bar del pavelló i del camp de futbol?
El Sr. Alcalde respon que s’ha contemplat la opció del pavelló però s’hi està pensant. La gestió del
bar del camp de futbol està cedida a la UE Breda.
El Sr. Anglada comenta que falten tapes en alguns contenidors d’orgànica i que s’hauria de
comunicar a l’empresa NORA.
El Sr. Amargant comenta que s’hi està a sobre però que hi ha molts desperfectes. L’empresa respon
molt bé. També es fa un seguiment sobre els punts conflictius on hi ha molta acumulació
d’escombraries.
El Sr. Anglada pregunta quantes denuncies s’han posat per defecacions de gossos?
El Sr. Amargant respon que des de l’equip de govern es creu que les sancions són l’últim recurs i que
en primer terme el que es vol i s’està fent és conscienciar a la gent d’aquesta situació i posteriorment
es procedirà a sancionar les infraccions.
La Sra. Martorell comenta que s’ha de posar especial atenció amb les defecacions de gossos als
parcs infantils. Intentar passar més sovint i tenir-ho més en compte perquè es tracta d’un espai on
juguen els nens.
El Sr. Montero comenta pel que fa a la jornada de portes obertes que es farà dissabte, que el grup
municipal de la CUP entén la transparència d’una altra manera. També creu que un acte de
transparència ñes donar marge per poder treballar el Ple amb més aprofundiment.
El Sr. Alcalde respon que entén la seva posició i li ofereix la possibilitat de contactar amb l’equip de
govern per les tardes per poder consultar els expedients de Ple si necessita més temps.
La Sra. Cortada pregunta sobre el cost i el disseny de l’aparcament de motos.
El Sr. Amargant respon que el cost ha estat 0 ja que s’ha fet a canvi de propaganda.
La Sra. Cortada comenta que el seu grup municipal discrepa respecte del lloc i del disseny. Pregunta
si això va ser aprovat per JGL. Comenta que si ja hi havia un aparcament de motos, creu que s’havia
d’haver encarat d’una altra manera. Considera que s’hauria de fer més poble i no per aparcament de
motos.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la secretaria de la
Corporació, en dono fe.
L’alcalde,

La secretaria
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Dídac Manresa Molins

Maite Pérez Vicente
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