Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 6/2011
Caràcter: Ordinari
Dia: 18 de juliol de 2011
Hora d’inici: 21:00 hores
Hora d’acabament: 22:15 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament

ASSISTENTS
Sr. Jordi Iglesias i Salip (CiU) alcalde
Sra. Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora
Sr. Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor
Sra. Judit Cortada i Esteve (CiU), regidora
Sr. Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (Tots per Breda), regidor
Sr. Dídac Manresa Molins (ERC-Breda), regidor
Sr. Andreu Pujol Mas (ERC- Breda), regidor
Sra. Eva Andrés Masó (ERC- Breda), regidora
Sr. Josep Amargant Argemí (ERC- Breda), regidor
Sr. Josep Antoni Marin Acuña (Breda@XXI-PM), regidor
Secretari
Sr. Marià Vilarnau i Massa, en comissió circumstancial.

Ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària extraordinària, de data 11 de juny de 2011.
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
3.- Aprovació Festes locals 2012
4.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança número 16 que regula la taxa per
a la prestació del servei d’escola bressol de Breda.
5.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació dels termes municipals de Breda i de
Riells i Viabrea i designació dels nous representants de la de la comissió municipal de
delimitació.
6.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança número 17 que regula la taxa per
a la prestació de serveis en la piscina municipal
7.- Aprovació baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors, expedient 1/2011.
8.- Aprovació compte general de l’exercici 2010.
9.- Mocions dels grups municipals
10.- Assumptes urgents.
11.- Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA, DE DATA
11 DE JUNY DE 2011.
Prèviament s’ha repartit l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria d’acord amb el
que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
TRLMRLC, el Sr. alcalde sotmet a votació l’acta de la sessió plenària que es va portar a
terme el dia 11 de juny de 2011, essent aquesta la sessió ordinària següent del Ple.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
acta per unanimitat.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA PLENÀRIA.
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la
de control i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en
compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats
Locals, l’alcalde dóna compte succinta al Ple de les resolucions que ha adoptat des de
l’última sessió ordinària plenària, els Decrets que es relacionen són del núm. 151 al 203.
Els Decrets dictats per l’alcaldia han estat facilitats als portaveus dels grups polítics
mitjançant còpia en el moment de notificació de la convocatòria del present Ple.

3- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2012
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
Antecedents
L’article 46 del RD 2001/83, de 8 de juliol, regula com a competència del Ple de la
Corporació la proposta de les dues festes locals que corresponen a la decisió del Ple de la
Corporació.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
si escau la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Proposar com a Festes locals per l’any 2012, les següents:
-

Dia 7 de setembre de 2012
Dia 10 de setembre de 2012

Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial del Departament de Treball, a Girona,
pel seu coneixement i als efectes que corresponguin.
Plaça de la Vila, 9

17400 Breda
www.breda.cat

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

2

Ajuntament de
Breda

Tercer.- Facultar a l’alcalde per dur a terme aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per
dret formen la corporació.

4- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 16
QUE REGULA LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL DE
BREDA.
Antecedents
Atès que hi ha la fase de prematriculació, és necessari aprovar els preus per el curs 20112012.
Tenint en compte el context econòmic i social actual.
Legislació aplicable
Article 17 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals.
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació provisional l’ordenança fiscal número 16
que regula la taxa de l’escola bressol, que quedarà redactat de la manera següent:
Matrícula (pagament a l’hora de fer la matrícula)
Material (anual)
Pagament:
25 € setembre amb la primera quota
20 € gener/2012 amb la quota del mes
Escolaritat (de 9 a 12h i de 15 a 17h) mensual
Escolaritat (de 9 a 17h) mensual
Escolaritat (de 9 a 12h) mensual
Escolaritat (de 9 a 15h) mensual
Escolaritat (de 15 a 17h) mensual
Acollida fixa 1 hora o fracció mensual
Acollida eventual 1 hora o fracció
Acollida eventual (de 12 a 15h)
Acollida eventual (de 12 a 17h)
Dinar
Dinar fixa (preu diari)
Dinar eventual

60,00 €
45,00 €

125,00 €
185,00 €
98,00 €
160,00 €
68,00 €
40,00 €
6,00 €
8,00 €
15,00 €

4,50 €
5,70 €

Bonificacions:
Família nombrosa o monoparental 50%
Segon germà escolaritzat 50%
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Les bonificacions no són acumulables.
Segon.- Publicar el present acord mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies a fi que les persones
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Cas que no es presentessin al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins
llavors provisional, sense necessitat de cap més acord plenari.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.

El Sr. Dídac Manresa diu que votaran a favor perquè és un increment moderat.
El Sr. Antoni Marin pregunta si es retallarà l’aportació de la Generalitat.
L’alcalde li respon que han previst una congelació, però no en tenen confirmació.

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

5.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DELS TERMES
MUNICIPALS DE BREDA I DE RIELLS I VIABREA I DESIGNACIÓ DELS NOUS
REPRESENTANTS DE LA DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ.
Antecedents
En data 5 de novembre de 2009, la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, va comunicar la
procedència d’iniciar l’elaboració del mapa municipal de Breda, a l’empara del que preveu
l’art. 28.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, que disposa que el Govern de la Generalitat ha
d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya, documents cartogràfics
que determinen els límits territorials dels termes municipals i de les demarcacions
comarcals.
A aquest efecte, el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada en data 18 de
desembre de 2009, va aprovar l’incoació de l’expedient de delimitació del terme municipal de
Breda i va nomenar els membres de la seva Comissió municipal.
En data 20 d’octubre de 2010, es varen dur a terme les operacions de delimitació del terme
municipal de Breda amb el de Riells i Viabrea, amb representació de les comissions
municipals dels respectius consistoris i dels tècnics de la Generalitat de Catalunya. Ambdós
Ajuntaments van arribar a un acord pel que fa al reconeixement de les fites de terme i es va
estendre acta de les operacions de delimitació on es reflectia el detall de la línia de terme.
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Vist l’escrit de la Direcció General d’Administració Local, amb R.E. 1207 de 27 de juny de
2011 en el que sol·licita la designació dels nous representants de la comissió municipal de
delimitació per l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya.
Legislació aplicable
Article 28.4 i 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i
la demarcació territorial de municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya.
Per tot això és proposa al Ple:
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Breda i de Riells i Viabrea, de data 20 d’octubre de 2010.
Segon.- Nomenar una nova comissió municipal de delimitació, integrada pels membres
següents:
Jordi Iglesias Salip, Alcalde de Breda.
Jaume Anglada Sarsanach, 1r Tinent d’Alcalde.
Teresa Martorell Julià, 2a tinenta d’Alcalde.
Vicenç Moya Torrebadell, arquitecte tècnic municipal.
Meritxell Lopez Rion, secretària accidental de la corporació.
Tercer.- Enviar certificació del present acord a la Direcció General d’Administració Local.
Quart.- Notificar el present acord als interessats.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per
dret formen la corporació.

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 17
QUE REGULA LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA
MUNICIPAL
Antecedents
Vist que existeix una duplicitat en el règim de bonificacions de les persones amb disminució
física és aconsellable modificar el redactat de l’article 6 de l’ordenança fiscal 17, reguladora
de la taxa del servei de piscina municipal.
El redactat actual és el següent:
2. Els disminuïts físics o psíquics, acreditats mitjançant carnet de la Generalitat pagaran la
quota reduïda en el 50 per cent.
3. 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.
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4. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:
a) Els nens fins a 6 anys i els majors de 70 anys.
b) Els disminuïts físics o psíquics, respecte als quals els Serveis Socials municipals
hagin emès informe favorable.

Legislació aplicable
Article 17 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals.
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació provisional l’article 6, apartats 2, 3 i 4 de
l’ordenança fiscal número 17 que regula la taxa del servei de piscina municipal, que quedarà
redactat de la manera següent:
Nou redactat dels apartats 2 i 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) els menors de 6 anys i els majors de 70
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
Es suprimeix l’apartat 4
Segon.- Publicar el present acord mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies a fi que les persones
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Cas que no es presentessin al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins
llavors provisional, sense necessitat de cap més acord plenari.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.

El Sr. Josep Amargant demana un aclariment en relació als conceptes de situacions
personals de caire socials greu o molt greus.
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L’alcalde li respon que no es contempla la situació laboral, sinó l’estructura global familiar,
problemes d’integració, etc, La valoració la fan els serveis socials amb un seguiment
temporal.

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

7.- APROVACIÓ BAIXA DE DRETS RECONEGUTS EN EXERCICIS ANTERIORS,
EXPEDIENT NÚM. 1/2011
Antecedents
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal
establir si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten
pendents de cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment.
Pel Decret d’Alcaldia núm. 172/2011 de data 21/06/2011 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
i comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents
de cobrament amb número d’expedient 1/2011.
Fonaments de dret
Secció 3a, articles 66 a 69 i 34 de la Llei 58/2003, 17 desembre, General tributària, en
relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
Article 76 de la Llei General Tributària i articles 61 a 63 del RD 939/2005, 29 juliol, pel qual
s’aprova el Reglament General de Recaptació, en relació a la baixa provisional per
insolvències, concepte de deutor en situació de fallida, crèdits incobrables, efectes de la
baixa provisional i revisió i rehabilitació de crèdits incobrables.
Comptabilització de la cancel·lació dels drets segons estableixen les Ordres
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, i EHA/4040/2004, de 23 novembre per la qual
s’aproven les Instruccions de comptabilitat per a l’ Administració local modalitat normal i
simplificada respectivament.
Article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’òrgan competent.
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 78.855,83 €. El detall individualitzat del
qual figura a l’annex.
Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets
esmentats.
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Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.

El Sr. Dídac Manresa fa una relació dels fets i que la subvenció es va revocar perquè
l’ajuntament no va presentar a temps les justificacions. Demana més diligències la propera
vegada.
L’alcalde li contesta que la baixa de la subvenció es deguda que la Diputació subvenciona
un tant per cent del pressupost final de l’obra i que no haver cobrat aquests 4.000,-€ i
esquaix vol dir que s’han estalviat bastants més.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 7 vots a favor de CiU,
Tots x Breda i Breda @XXI i 4 abstencions d’ERC dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

8.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2010
Antecedents
Vist l’informe de data 5 de maig de 2011 emès pel Secretari-interventor en comissió
circumstancial en relació amb el Compte General de l ‘exercici 2010.
Mitjançant decret número 122/2011 de 6 de maig es va convocar la Comissió Especial de
Comptes pel dia 17 de maig per tal d’examinar el Compte General, juntament amb els
justificants i antecedents de l’exercici 2010.
Vista l’acta de la Comissió Especial de Comptes de data 17 de maig de 2011, la qual
s’informa favorablement per part dels assistents, amb l’abstenció del Sr. Figueras.
En compliment a la normativa aplicable, en data 26 de maig de 2011 fou publicat l’edicte a
partir del qual s’exposa al públic perquè en el termini de quinze dies més vuit, es puguin
presentar les al·legacions, els suggeriments o les reclamacions que estimin oportú.
Dins del termini atorgat, no s’han presentat al·legacions.
Fonament Jurídic
Article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en
relació amb la tramitació i el contingut.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
si escau la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Aprovar el Compte General d’aquesta entitat local corresponent a l’exercici 2010.
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Segon.- Rendir l’esmentat compte degudament aprovat pel Ple de la Corporació a la
Sindicatura de Comptes, i als òrgans competents de les Administracions Estatals i
Autonòmica.
Tercer.- Facultar al alcalde per dur a terme aquest acord.

El Sr. Dídac Manresa exposa una sèrie d’esmenes al pressupost fent un resum de les
principals magnituds econòmiques: més despesa de personal, menys inversions reals, més
deute viu en préstecs i subvencions caigudes del cel, etc.
L’alcalde li respon que hi ha més despesa perquè es donen més serveis. Seria just dir que si
s’han incrementat els préstecs durant el 2010 és perquè s’han fet les previsions pel 2011 i
que no hi ha subvencions que caiguin del cel sinó que comporta gestions i projectes.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor de CiU i
Tots x Breda, 4 vots en contra d’ERC i 1 abstenció de Breda@XXI, dels 11 regidors presents
i que per dret formen la Corporació.

9. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
9.1. Moció per mantenir el servei que presta el CAP de Breda
Antecedents
Els quatre grups municipals presenten la següent moció:
Aquest Ajuntament considera que el CAP de Breda presta uns serveis assistencials sanitaris imprescindibles per als vilatans i vilatanes del municipi, difícilment suplantables
donada la situació geogràfica del municipi.
En els moments actuals es fa necessari prendre mesures,tant de contenció pressupostària
com de reorganització d’alguns serveis,però també creiem que és inviable reduir-ne segons
quins per la importància que tenen; a l’hora que amb una reestructuració adequada no
s’haurien de minvar els serveis d’atenció primària ja que són els més directes, urgents i del
tot necessaris per les actuacions imprescindibles de primers auxilis.
És competència d’aquest Ajuntament vetllar perquè els ciutadans del municipi mantinguin
les seves prestacions assistencials i, en conseqüència una qualitat de vida amb plenes
garanties.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
si s’escau la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que es
mantinguin els serveis que presta el CAP de Breda, com a mínim, en les mateixes
condicions que es presten fins a la data d’avui.
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Segon.- Donar suport a les accions que es duran a terme per mantenir els serveis que
presta el CAP de Breda en les mateixes condicions que en l’actualitat.
Tercer.- Sol·licitar als Ajuntaments veïns que s’adhereixin a aquesta proposta.
Quart.- Notificar el present acord al Parlament de Catalunya, a la ACM i la FCM, i al Consell
Comarcal de la Selva .
Cinquè.- Facultat l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.

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

9.2. Moció a favor de celebrar un acte institucional durant la Diada de l’11 de
setembre.
Antecedents
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Breda presenta la moció següent:
Atès que l’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, representa un dia d’especial
importància per al conjunt de catalans i catalanes, doncs simbolitza l’esperit de lluita de la
nostra nació.
Atès que el nostre poble no ha celebrat mai un acte institucional coincidint amb el dia de la
nostra Diada Nacional, contràriament al que fan centenars de viles i ciutats d’arreu del país.
Atès que és important saber reivindicar els nostres valors nacionals en dates tan
assenyalades com l’11 de setembre.
Per tot això que hem exposat, el ple d’aquest Ajuntament aprova:
Primer. Celebrar un acte institucional amb la presència de totes les forces polítiques del
poble durant la Diada de l’11 de setembre, que consisteixi en una ofrena floral a l’estàtua a
Mossèn Pere Ribot situada a la Plaça de l’Església i el posterior Cant dels Segadors.
Segon. Fer extensiva aquesta convocatòria a totes les entitats del poble que vulguin
participar de l’ofrena floral, amb l’objectiu de fer-la el més participativa i unitària possible.
Tercer. Donar cobertura informativa a aquest acte a través dels propis mecanismes de
l’Ajuntament així com als mitjans de comunicació.
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L’alcalde recorda tal com es va dir a la Junta de portaveus que l’equip de govern hi votaria
en contra perquè ja es fa l’acte de la pujada de Sta. Anna que recull part institucional i
participació de les entitats del poble.
El Sr. Andreu Pujol diu que el seu grup fa anualment un homenatge al Mn. Pere Ribot i
podria ser un acte complementari a la pujada de Sta. Anna.
El Sr. Antoni Marín votarà en contra perquè considera l’acta institucional és el que ja es fa a
Sta. Anna i que ara l’ajuntament no ha d’assumir un acte que ja fa anys que fa un grup
polític.

Sotmesa la proposta a votació, no s’aprova, amb 4 vots a favor de d’ERC i 7 vots en contra
de CiU i Tots x Breda i Breda@XXI, dels 11 regidors presents i que per dret formen la
Corporació.

9.3. Moció a favor de retransmetre el Plens municipals per ràdio Breda
Antecedents
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Breda presenta la següent moció:
Atès que els plens municipals són un òrgan de decisió col·lectiva sobre els assumptes del
poble que afecten a tots i cadascun dels vilatans i vilatanes de Breda
Atès que necessitem garantir la màxima transparència informativa i facilitar l’accés dels
vilatans a les decisions acordades pel ple municipal
Atès que disposem d’una emissora de ràdio municipal que pot encarregar-se de
desenvolupar aquesta tasca
Atès que és un assumpte inclòs en la majoria dels programes electorals de les formacions
polítiques bredenques
Per tot això que hem exposat, el ple de l’Ajuntament de Breda aprova:
Primer. Convocar concurs públic per l'adjudicació de la gestió de la ràdio en el menor lapse
de temps possible.
Segon. Retransmetre els plens municipals en directe per l’emissora municipal Ràdio Breda.
Tercer. Informar a través de l’emissora de ràdio de la celebració del ple municipal els dies
previs a aquest.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per
dret formen la corporació.
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9.4.- Moció a favor de la creació d’una borsa de treball municipal i d’altres mesures
per combatre la situació de crisi.
Antecedents
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Breda presenta la següent moció:
Atès que 247 vilatans/es de Breda es troben en situació d’atur, a més de 389 persones
demandants d’ocupació (dades del mes de juny de 2011) i que, per tant, necessiten que el
seu Ajuntament els faciliti eines per poder trobar un lloc de treball
Atès que diversos vilatans han presentat instàncies a l’Ajuntament de Breda demanant feina
o presentant el seu Currículum Vitae i que, per tant, és una demanda existent entre la
vilatania
Atès que és un compromís adquirit per la majoria de formacions polítiques i present en els
programes electorals de les passades eleccions municipals
Per tot això que hem exposat, el ple de l’Ajuntament de Breda aprova:
Primer. Impuls d’una borsa de treball municipal que connecti els vilatans que busquen un
lloc de treball i les empreses que necessiten incorporar nous treballadors.
Segon. Creació d’una aplicació a la pàgina web municipal (www.breda.cat) per tal de poder
inscriure’s a la borsa de treball des d’Internet i apuntar-se a ofertes de treball. En el cas dels
empresaris o particulars que sol·licitin personal, també tindran un espai a l’aplicació on poder
gestionar les dades de l’empresa o introduir ofertes de treball.
Tercer. Seguiment i manteniment del servei a través del personal funcionarial de
l’Ajuntament de Breda.
Quart. Estudiar la connexió i integració de la borsa de treball municipal en altres organismes
supramunicipals, com el Consell Comarcal de la Selva o la Diputació de Girona, així com
estudiar un conveni de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i les
borses de treball de les diverses entitats patronals.
Cinquè. Creació i subscripició de convenis col·laboradors amb entitats socials i patronals
amb l’objectiu de gestionar i oferir formació laboral als bredencs i bredenques que així ho
sol·licitin.
Sisè. Crear una comissió d’estudi formada per totes les formacions polítiques per tal
d’avaluar l’impacte de la crisi a Breda i les mesures que des del consistori es poden aplicar
(baixades de taxes a aturats, menjadors socials, banc d’aliments, etc).

L’alcalde recorda que l’equip de govern hi votaria a favor si, tal com es va comentar a la
reunió de portaveus, es treia el punt sisè.
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El Sr. Andreu Pujol no creu convenient treure aquest punt perquè hi ha més possibilitats
d’èxit.

Sotmesa la proposta a votació, no s’aprova, amb 5 vots a favor de d’ERC i Breda@XXI i 6
vots en contra de CiU i Tots x Breda, dels 11 regidors presents i que per dret formen la
Corporació.

10.- ASSUMPTES URGENTS.
No hi ha assumptes urgents

11.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Josep Amargant pregunta si la Comissaria dels Mossos s’ha postulat a Breda i quan
es poden retirar els rètols d’obres subvencionades.
L’alcalde li respon que no hi ha previsió per la construcció d’una Comissaria de Mossos i que
els rètols es poden retirar una vegada completat totalment l’expedient de cobrament de la
subvenció.

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

L’Alcalde,
Jordi Iglesias i Salip
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