Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 1/2011
Caràcter: Ordinari
Dia: 18 de febrer de 2011
Hora d’inici: 21:30 hores
Hora d’acabament: 22 hores
Lloc: Sala d’actes de l’ajuntament
ASSISTENTS
Jordi Iglesias i Salip (CiU) alcalde
Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora
Alfred Viecco i Graupera (CiU), regidor
Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor
Sergi de la Fuente i Méndez (CiU), regidor
Albert Planasdemunt i Gubert (Tots per Breda), regidor
Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor
Salvador Figueras i Mitjans (Crida per Breda), regidor
Xavier Castanyer i Angelet (Crida per Breda), regidor
Josep Francesc Garrido i Polo (PSC-PM), regidor
EXCUSAT
Jordi Prat i Maltas (CiU), regidor
Sandra Pinos i Martinez, secretària.
Ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària, de data 22 d’octubre de 2010.
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
3.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2011:
“4.1. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Breda pel suport tècnic de joventut”.
4.- Aprovació del Conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Breda, el
Consell Comarcal de la Selva i el Consorci de Benestar Social de la Selva per a la
prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats.
5.- Aprovació del Conveni de delegació de les competències de gestió de residus municipals
entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva.
6.- Desestimació d’al·legacions i aprovació provisional de la Modificació puntual de les
NNSS de planejament de Breda a la illa conformada pels carrers Barcelona, Raval Salvà
i carrer del Vent.
7.- Aprovació inicial de la Modificació puntual de les NNSS entorn plaça dels Països
Catalans
8.- Aprovació inicial de la Modificació puntual de les NNSS de Breda per tal d’incorporar les
determinacions del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc del
Montseny i les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona.
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9.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les NNSS de Breda, consistent en una
regulació dels usos dels locals de pública concurrència amb ambientació musical i/o
espectacles.
10.- Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Breda.
11.- Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit.
12.- Aprovació inicial de la Modificació Pressupostària 1/2011, de suplementació de crèdit.
13.- Aprovació inicial del reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de
ràdio.
14.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de requisits
formals en el procés d’empadronament.
15.- Moció de rebuig a la sentència del tribunal constitucional respecte de l’estatut de
Catalunya i declaració d’exclusió moral de la Constitució.
16.- Assumptes urgents.
17.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària, de data 22 d’octubre de 2010.
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 22 d’octubre de 2010, 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, i es relacionen a continuació les actes de les Juntes de
Govern Local celebrades:
13 i 27 de setembre de 2010
18 d’octubre de 2010
8 i 22 de novembre de 2010
13 i 27 de desembre de 2010
1 i 24 de gener de 2011
A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’alcaldia
durant l’esmentat període.
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Les Juntes esmentades, juntament amb 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.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2011:
“4.1. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Breda pel suport tècnic de joventut”.
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
“Antecedents
La Junta de Govern Local en sessió de data 24 de gener de 2011 va aprovar la “Proposta
d’Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Breda pel suport tècnic de joventut que se sotmet a ratificació plenària.
I que literalment diu:
“4.1. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Breda pel suport tècnic de joventut.
Antecedents
El Ple del Consell Comarcal de la Selva va aprovar el Pla Comarcal de Joventut de la Selva,
que inclou el projecte de tècnics compartits.
Es considera la millor manera d’aconseguir els objectius plantejats en el projecte del tècnic
compartit la contractació d’un tècnic amb dedicació exclusiva a Joventut compartit entre les
municipis que com el nostre participen en aquest projecte.
És per això que el Consell Comarcal de la Selva proposa el text del conveni a subscriure
amb la nostra Corporació, per establir les bases de col·laboració per a la concreció i gestió
del projecte de tècnic compartit, següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE BREDA
PEL SUPORT TÈCNIC DE JOVENTUT
REUNITS
D’una part, l’Il·lustríssim senyor Jordi Gironès i Passolas, President del Consell Comarcal de
la Selva, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya.
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Jordi Iglesias i Salip alcalde de l’Ajuntament de Breda en
exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a 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.

Plaça de la Vila, 9

17400 Breda
www.breda.cat

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

3

Ajuntament de
Breda
MANIFESTEN
1. Que dins el Pla Comarcal de Joventut de la Selva, aprovat pel Ple del Consell Comarcal
de la Selva en data 9 d’agost de 2007 hi figura el projecte de tècnics compartits.
2. Que els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el desenvolupament de
polítiques de joventut als municipis de la Selva, la creació de serveis municipals específics
adreçats a la població juvenil, dinamitzar les accions ja existents en matèria de joventut als
municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els ajuntaments
aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des de l’Àrea Joventut del Consell
Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis adreçats a ells i fer-los-en tant
protagonistes com sigui possible, potenciar també que els joves aprofitin d’una manera
òptima els serveis que s’ofereixen des del Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la
Selva i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense
que siguin excloents ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.
3. Que l’ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva comparteixen aquests
objectius i consideren que la millor manera per aconseguir-los és per mitjà de la contractació
d’un tècnic amb dedicació exclusiva a Joventut, compartit entre els municipis que participen
en aquest projecte i integrar-lo a la plantilla del Consell Comarcal de la Selva.
4. Que reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar aquest document.
CONVENEN
Primer. - Objecte
És objecte del present conveni establir les bases de col·laboració per a la concreció i gestió
del projecte de tècnic compartit.
Segon. - Obligacions del Consell Comarcal de la Selva
1. Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació del tècnic compartit.
2. Proporcionar la formació necessària a la persona que resulti contractada com a
tècnic compartit per tal que pugui resoldre la seva tasca als municipis que signin
aquest conveni amb la màxima eficàcia.
3. Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions
de seguiment, etc.), amb el tècnic compartit i també coordinar la resta de tècnics
compartits de la comarca.
4. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny de les
accions adreçades a la població juvenil de cada un dels municipis que signa aquest
conveni.
5. Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny del
Pla Local de Joventut de cada un dels municipis que signa aquests conveni.
6. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han
de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els
plantejaments o objectius del projecte de tècnics compartits i respecti els acords
apuntats en aquest conveni.
7. Dissenyar serveis adreçats a la població juvenil en general que esdevinguin un
recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis.
8. Assumir els costos (i el seu control) derivats de desplaçaments i/o dietes per
convocatòries a trobades o reunions de formació a les quals es cregui convenient
que ha d’assistir el tècnic compartit, fins a un màxim de 500 € . En cas de superar
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aquesta quantitat es resoldrà amb els ajuntaments participants si es repercutirà als
ajuntaments participants mitjançant aportacions complementàries.
Tercer. - Obligacions de l’ajuntament:
Són obligacions de l’ajuntament que signa aquest conveni:
1. Participar en el procés de selecció del tècnic compartit que haurà de treballar per al
seu municipi aportant una persona que representi l’Ajuntament.
2. Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes presentades pel tècnic
compartit, sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar
la definició de polítiques de joventut d’àmbit supramunicipal.
3. Habilitar un espai equipat per tal que el tècnic de joventut pugui realitzar la seva
tasca.
4. Dotar el tècnic de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les
tasques que se li encomanin.
5. Desenvolupar el Pla Local de Joventut.
6. Crear una partida i destinar una part del pressupost anual al Pla Local de joventut.
7. Respectar els horaris i el calendari que el tècnic compartit haurà de desenvolupar la
seva tasca en altres municipis i/o al Consell Comarcal.
8. No utilitzar el tècnic compartit per d’altres tasques que no s’entenen com a
competència de joventut: dinamitzador econòmic, de comerç, etc. ni tampoc per a
realitzar tasques que defugin del disseny i estructuració de serveis adreçats als
joves: monitor d’estiu, responsable del casal...
9. Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del personal contractat
(sou, quota patronal i altres costos o complements que s’acordi).
Quart. – Tasques dels tècnics compartits
1. Realitzar la justificació econòmica corresponent a les subvencions de la Secretaria
de Joventut i la Diputació de Girona obertes.
2. Elaborar el Pla Local de Joventut 2011 -2014 i els projectes de joventut 2012 – 2013.
3. Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis encomanats
recollits al Pla Local i els projectes de joventut vigents i d’acord amb la voluntat de
l’equip de govern i les directrius marcades des del Àrea de Joventut del Consell
Comarcal de la Selva.
4. Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i

recursos que s’ofereixen des del Àrea de Joventut del Consell
Comarcal de la Selva a cada un dels dos municipis.
5. Assistir a les reunions de coordinació i seguiment amb el Consell Comarcal.
6. Realitzar tasques d’informació i dinamització juvenil, però sempre prioritzant les
feines pròpies d’un tècnic de joventut.
7. Altres que tinguin relació amb el món juvenil.
Cinquè. – Finançament
Els costos salarials del tècnic de joventut (tècnic mig amb grup assimilat A2) amb la
jornada específica de 8 h setmanals a Breda. de jornada complerta pel període d’1 de
gener a 31 de desembre de 2011, amb desplaçaments inclosos, es quantifica en: 8.784,01
€
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Qualsevol despesa o desviació significativa del pressupost que afecti directament al projecte
serà resolt segons el punt desè d’aquest conveni.
Sisè. – Pagament de l’aportació
L’ajuntament que signa aquest conveni es compromet a pagar al Consell Comarcal de la
Selva la quantitat acordada en concepte de cost del personal contractat. Obligatòriament
com a mínim el 50 % de la quantitat compromesa per l’ajuntament haurà de ser
transferida al Consell Comarcal en el termini màxim d’un mes (a comptar des de la
signatura del present conveni i de la recepció de la factura corresponent) mitjançant
transferència bancària al número de compte corrent bancari: 0081 0162 19 0001002503. El
50% restant s’haurà d’abonar, de la mateixa manera, abans de l’1 de juny de 2011.
En cas de pròrroga del conveni, es revisaran les quantitats abans de continuar el projecte.
Setè. – Vigència
El present conveni serà vigent des de la seva signatura fins al dia 31 de desembre de
2011. Es pot prorrogar per mutu acord, sempre que les parts ho manifestin per escrit
amb una antelació mínima de 2 mesos. La pròrroga contemplarà, si s’escau, les noves
prestacions i el finançament de les aportacions econòmiques de les parts que se’n
derivin. En tot cas, els costos salarials del tècnic compartit es regularitzaran en data 1 de
gener de cada any, d’acord amb l’augment salarial aprovat per tot el personal al servei del
Consell Comarcal.
Qualsevol modificació substanciosa de les aportacions econòmiques s’estudiarà en
profunditat i en darrer cas podria modificar a la temporalització del projecte.
Vuitè. – Extinció del conveni
El present conveni es resoldrà:
a) Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa
aplicable.
b) Per mutu acord entre les parts.
c) Per manifestació expressa d’alguna de les parts amb un preavís de 3 mesos.
Novè. - En tot el no previst en aquest conveni, es resoldrà de comú acord entre les parts.
Desè. – Jurisdicció competent
Les qüestions ligitoses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Els atorgants, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen en el lloc i data supraindicats.
Santa Coloma de Farners, la Selva, 1 de gener 2011.
Jordi Gironès i Passolas
President del Consell Comarcal de la Selva
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Jordi Iglesias i Salip
Alcalde de l’Ajuntament de Breda”
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Breda pel suport tècnic de joventut.
Segon.- Ratificar el present acord en el proper Ple que celebri la Corporació.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Selva.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest
acord.”
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Ratificar el Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Breda pel suport tècnic de joventut signat el passat 1 de gener de 2011.
Segon.- Autoritzar i comprometre la despesa destinada a aportació econòmica en la partida
9-22709 del pressupost per l’exercici 2011.
Tercer.- Enviar certificació del present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.

Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
proposta per unanimitat.

4.- Aprovació del Conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Breda,
el Consell Comarcal de la Selva i el Consorci de Benestar Social de la Selva per a la
prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats.
Antecedents
Anualment es signa amb el Consell Comarcal de la Selva i el Consorci de Benestar Social
de la Selva un conveni per a la delegació de competències entre l’Ajuntament de Breda, el
Consell Comarcal de la Selva i el Consorci de Benestar Social de la Selva per a la prestació
dels serveis socials bàsics i especialitzats en el nostre municipi.
És per això que des del Consell Comarcal de la Selva es proposa el text del conveni a
subscriure amb la nostra Corporació, per establir les bases de delegació de competències
per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, següent:
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“CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE L’AJUNTAMENT DE BREDA ,
EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA
SELVA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS
A Santa Coloma de Farners, a la seu del Consell Comarcal de la Selva, el dia .......... de
........., es reuneixen:
D’una part el Sr. Jordi Gironès Pasolas, president del Consell Comarcal de la Selva, en
l’exercici de les competències que li són pròpies,
I el Sr. Robert Fauria Danés, president del Consorci de Benestar Social de la Selva, en
l’exercici de les competències que li són pròpies.
I d’altra, el Sr. Jordi Iglesias Salip, alcalde – president de l’Ajuntament de Breda, autoritzat
per la firma d’aquest conveni per acord de data ......,.
MANIFESTEN
I.

L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix en
favor dels Ajuntaments les següents competències: Estudiar i detectar les
necessitats socials en llur àmbit territorial; crear i gestionar els serveis socials
necessaris, tant propis com delegats per altres administracions, d'acord amb la
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent; elaborar plans
d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla
d'actuació de l'àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis
corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials bàsics; complir les funcions
pròpies dels serveis socials bàsics; promoure la creació dels centres i els serveis
corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en
coordinació amb l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal
corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent; col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les
funcions d'inspecció i control en matèria de serveis socials; coordinar els serveis
socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de benestar
social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels serveis socials
locals.
L’apartat segon d’aquest article estableix que el Consell Comarcal supleix als
ajuntaments de menys de 20.000 habitants en la titularitat d’aquestes
competències quan aquests no estan en condicions d’assumir-les directament o
mancomunadament.

II.

L’article 62 de la llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, estableix el
cofinançament dels serveis socials bàsics entre els ajuntaments i l’Administració
de la Generalitat. També estableix que el finançament de la infraestructura, dels
locals, del material, del manteniment del sistema d'informació, del suport
administratiu i de les prestacions econòmiques d'urgència social és a càrrec de
l'ens local gestor de l'àrea bàsica de serveis socials

III.

L’article 25.1 lletra c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix
com a competències dels Consells Comarcals aquelles que li deleguin els
ajuntaments.
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IV.

La llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, a la
seva secció tercera regula les prestacions econòmiques d’urgència social.

V.

Per acord de Govern de data 11 d’octubre de 2010 es va aprovar la cartera de
serveis socials 2010-2011 que regula un sistema d’accés universal als serveis
socials en el qual no s’ha d’excloure ningú dels serveis o prestacions garantits
per manca de recursos econòmics.

VI.

És necessari plantejar la realitat dels serveis socials que son un dret de tots els
ciutadans, i una obligació dels ens locals.

VII.

Que el Consell Comarcal de la Selva, l’any 1989, en el marc de cooperació
interadministrativa, entre l’ICASS i el propi Consell, va subscriure mitjançant
delegació de competències de l’Ajuntament, un conveni per a la prestació dels
serveis socials d’atenció primària al municipi de Breda
Des d’aquest conveni inicial s’ha avançat progressivament, amb l’ampliació de
l’oferta per a noves prestacions dins de l’àrea de benestar social, per donar
resposta a les necessitats detectades i a la responsabilitat municipal d’atendreles en la mesura de les seves competències i disponibilitat, situació que ha
generat noves relacions contractuals entre el Consell i l’Ajuntament de Breda

VIII.

L’Ajuntament de Breda manifesta no estar en disposició d’assumir directament
les competències que figuren a l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials, motiu pel qual és voluntat compartida entre el Consell Comarcal i
l‘Ajuntament de Breda establir un conveni amb la definició dels serveis que es
deleguen al Consell, les prestacions que es determinen, la contraprestació
econòmica que per cada un d’ells satisfà l’Ajuntament i/o els particulars
beneficiaris i totes les demés característiques que en l’actualitat els concreten.

IX.

El Consell Comarcal de la Selva forma part del Consorci de Benestar Social de la
Selva, i li ha encomanat la gestió dels serveis socials delegats pels municipis de
menys de vint mil habitants de la comarca, en tenir aquest consorci qualitat de
ens instrumental del Consell Comarcal.
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord,
accepten el contingut següent.
CONVENI
1. L’Ajuntament de Breda delega al Consell Comarcal de la Selva les següents
competències en matèria de serveis socials regulades a l’article 31 de la Llei 12/2007:
a) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent;
b) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en
el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis
corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials bàsics;
c) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics;
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d) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels
serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la
Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de
serveis socials i el pla estratègic corresponent;
e) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions
d'inspecció i control en matèria de serveis socials;
f) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres
sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels
serveis socials locals.
1.1.- L’exercici d’aquestes competències implicarà la prestació dels següents serveis amb
caràcter exclusiu i excloent per part del Consell Comarcal de la Selva:
•

Equips bàsics d’atenció social primària (EBASP)
- educador social
- treballador social

•

Servei d’atenció domiciliària (SAD Social i Dependència)

•

Servei de Teleassistència (TAD)

1.2.- L’exercici de les competències establertes als apartats b), d), e) i f) tindrà caràcter
concurrent entre l’entitat delegant i el Consell Comarcal.
1.3.- L’Ajuntament de Breda també delega al Consell Comarcal de la Selva la prestació
dels següents serveis socials especialitzats:
•
•
•

Servei de transport adaptat (STA)
Pla de dones
Pla de Ciutadania i Immigració

2. El Consell Comarcal de la Selva accepta aquesta delegació i encomana al Consorci de
la Benestar Social de la Selva la prestació material dels serveis delegats, incloent la
gestió de les fonts de finançament d’aquests serveis (aportacions econòmiques de la
Generalitat i de l’Ajuntament).
3. El Consorci de Benestar Social de la Selva adquireix el compromís de prestar aquests
serveis amb les condicions que es fixen per a cada un d’ells de conformitat amb la
normativa reguladora expressada als antecedents, i les condicions particulars que
consten a l’annex I d’aquest conveni.
4. El Consorci de Benestar Social de la Selva destinarà els fons disponibles per al
finançament dels programes del conveni d’acord amb aportacions dels contracteprograma signat amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania i si s’escau, del
Ministeri de Treball i Assumptes Socials per al desenvolupament de prestacions
bàsiques de serveis socials de les corporacions locals.
5. L’Ajuntament farà l’aportació econòmica que consta a l’estudi de costos de l’annex I del
conveni per tal que el Consorci pugui desenvolupar els serveis delegats, tant bàsics
com especialitzats. Aquesta aportació consistirà en el 34% del cost dels equips de
serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de
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teleassistència que el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis socials
estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials; més les
despeses generals que ocasioni al consorci la prestació material dels serveis socials
bàsics delegats; així com, el percentatge que correspongui al municipi per cobrir la
despesa que genera la prestació dels serveis socials especialitzats delegats a tota la
comarca, calculat en funció dels seus habitants.
6. L’Ajuntament de Breda es compromet a satisfer al Consorci de Benestar Social de la
Selva l’import de l’aportació econòmica fixada a l’apartat anterior en quotes trimestrals
iguals. A aquest efecte s’estableix el següent mitjà de pagament de les quotes: ( escollir
una de les següents opcions)
-

-

Rebut domiciliat al compte corrent ....
Deducció dels pagaments que el Consell Comarcal efectua a l’Ajuntament en
virtut de les competències en matèria tributària, o altres pagaments del
Consell Comarcal en favor de l’Ajuntament
Confirming amb l’entitat bancària .....
Transferència bancària

L’Ajuntament aportarà també els següents mitjans materials per l’exercici de les
competències: locals per fer l’atenció al públic, material fungible d’oficina, manteniment
del sistema informàtic i suport administratiu.
7. L’ampliació de qualsevol servei contingut en aquest conveni serà notificada a
l’Ajuntament corresponent per tal que aquest faci l’autorització expressa i aprovi el seu
finançament.
8. Aquest conveni tindrà la durada d’un any i serà prorrogable, pels exercicis següents
naturals, podent modificar-se tant els serveis delegats com l’aportació de l’Ajuntament.
En cas prorroga i manca d’acord en el finançament a càrrec de l’Ajuntament s’utilitzaran
els mateixos barems de l’any anterior incrementats en la variació positiva que hagi tingut
l’IPC de Catalunya durant l’any de vigència.
9. Cada una de les parts podrà acordar la recessió d’aquest conveni, amb una antelació
mínima de 3 mesos a la seva fi, que s’haurà de comunicar a l’altra part pel seu
coneixement i efectes corresponents. En cas de rescissió del conveni es produirà la
subrogació del personal adscrit al servei en els termes de l’article 44 de l’Estatut dels
Treballadors.
I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquest conveni, el signen, juntament amb
l’annex, en exemplar per duplicat, un per cada part, en el lloc i la data indicats.
President del Consell Comarcal

Alcalde de l’Ajuntament

President del Consorci de Benestar Social”
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:
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Legislació aplicable
Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials.
Primer.- Aprovar el conveni de delegació de competències l’Ajuntament de Breda, el Consell
Comarcal de la Selva i el Consorci de Benestar Social de la Selva per a la prestació dels
serveis socials bàsics i especialitzats per l’exercici 2011.
Segon.- Autoritzar i comprometre la despesa destinada a aportació econòmica en la partida
9-22709 del pressupost per l’exercici 2011.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per la seva signatura.
Quart.- Enviar certificació d’aquest acord al Consorci de Benestar Social de la Selva
juntament amb un original del conveni degudament signat.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.

Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
proposta per unanimitat.

5.- Aprovar el Conveni de delegació de les competències de gestió de residus
municipals entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva.
Antecedents
Atès que el Consell Comarcal ve prestant els serveis de recollida selectiva, el manteniment
de la deixalleria i la gestió de la mateixa, mitjançant l’empresa d’economia mixta NORA.
Legislació aplicable
Article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal de la Selva les competències pròpies de l’Ajuntament
de Breda consistents en:
i.
recollida selectiva
ii.
Deixalleria
iii.
Deixalleria atenció ciutadà
Segon.- Aprovar el Conveni de delegació de les competències de gestió de residus
municipals entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva en relació als
conceptes dalt esmentats.
Tercer.- Autoritzar i comprometre la despesa destinada a aportació econòmica en la partida
1-22700 del pressupost per l’exercici 2011.
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Quart.- Facultar a l’Alcalde per la seva signatura.
Cinquè.- Enviar certificació d’aquest acord al Consell Comarcal de la Selva junt amb un
exemplar degudament signat.
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
proposta per unanimitat.

6.- Desestimació d’al·legacions i aprovació provisional de la Modificació puntual de
les NNSS de planejament de Breda a la illa conformada pels carrers Barcelona, Raval
Salvà i carrer del Vent.
Antecedents
Vist l’escrit amb registre d’entrada número 2325 de 18 de novembre de 2010 emès pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, segons el qual manca informació
pública de l’acord en el web municipal de l’Ajuntament.
Tenint en compte que en període d’al·legacions se n’havien presentat pel Sr. JPA, en
representació de la Sra. CSF (RE número 1299, de 2 de juliol de 2010).
Vist l’informe emès pel lletrat de la Corporació, Sr. Jaume Figueras, de data 28 de setembre
de 2010, en relació a les al·legacions presentades dalt referenciades.
Legislació aplicable
Article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme.
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. JPA, en representació de la Sra.
CSF, motivat en l’informe jurídic emès pel Sr. Jaume Figueras, de data 28 de setembre de
2010.
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes subsidiàries de Breda
consistent en l’ampliació del pati d’illa (zona 3) requalificant una franja de terreny classificada
actualment com a sòl urbà zona 2: eixample.
Tercer.- Enviar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, certificació del present
acord junt amb còpia compulsada dels informes i documents que obrin a l’expedient i que
encara no hagin estat retuts, a fi que acordi l’aprovació definitiva del mateix.
Quart.- Enviar certificació d’aquest acord junt amb fotocòpia compulsada de l’informe jurídic
dalt esmentat.
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Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació de la present proposta
quedant aprovada per majoria absoluta amb el vots a favor dels 6 regidors de CiU i els 2 de
Tots per Breda.
Els Srs. Salvador Figueras Mitjans i Xavier Castanyer Angelet de Crida per Breda i Josep
Francesc Garrido Polo del PSC s’hi abstenen.
La proposta és aprovada pel vot a favor de la resta dels membres assistents a la sessió.

7.- Aprovació inicial de la Modificació puntual de les NNSS entorn plaça dels Països
Catalans
Antecedents
La motivació d’aquesta modificació és la d’ajustar les alineacions i els àmbits del sòl de
titularitat pública (zones verdes i vialitat) i del sòl d’aprofitament privat (subzona A) per tal
que coincideixin amb la realitat existent, donat que aquesta difereix sensiblement amb el que
estableixen les Normes Subsidiàries.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, Sra. Georgina Vázquez Utzet de data 25 de
gener de 2011.
Vist l’informe emès per la Secretària interventora de data 1 de febrer de 2011.
Legislació aplicable
Articles 71 i 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.(TRLUC).
Article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya. (DLUC).
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Breda a
l’entorn de la Plaça dels Països Catalans.
Segon.- Suspendre pel termini màxim de dos anys, dins l’àmbit objecte de modificació,
l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions connexes establertes per la legislació sectorial.
Tercer.- Publicar l’ esmentat acord de suspensió de conformitat amb l’article 71.3 TRLUC.
Quart.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini d’un mes mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

Plaça de la Vila, 9

17400 Breda
www.breda.cat

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

14

Ajuntament de
Breda
en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació de la comarca, en el web de
l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de la Corporació, a fi que qualsevol persona en exercici de
l’acció popular pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i/o suggerències que
consideri oportunes.
Cinquè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.

Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
proposta per unanimitat.

8.- Aprovació inicial de la Modificació puntual de les NNSS de Breda per tal
d’incorporar les determinacions del Pla Especial de protecció del medi natural i del
paisatge del parc del Montseny i les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona.
Antecedents
Atès que el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny
va ser aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya amb data 11 de desembre de 2008 i publicat en el DOGC número
5308 de 30 de gener de 2009. A partir del 31 de gener de 2009 va entrar en vigor el nou
instrument d’ordenació del Parc Natural del Montseny.
També cal adaptar les normes subsidiàries a les Servituds Aeronàutiques de l’Aeroport de
Girona (planejament de rang superior) a les Normes Subsidiàries de planejament de Breda.
Vista la proposta redactada per l’arquitecta municipal Sra. Georgina Vázquez de data 25 de
gener de 2011.
Vist l’informe emès per la Secretària interventora de la Corporació, de data 1 de febrer de
2011.
Legislació aplicable
Articles 71 i 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.(TRLUC).
Article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya. (DLUC).
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Breda per
tal d’incorporar les determinacions del pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge el Parc del Montseny i les Servituds Aeronàutiques de l’Aeroport de Girona.
Segon.- Suspendre pel termini màxim de dos anys, dins l’àmbit objecte de modificació,
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
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enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions connexes establertes per la legislació sectorial.
Tercer.- Publicar l’ esmentat acord de suspensió de conformitat amb l’article 71.3 TRLUC.
Quart.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini d’un mes mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació de la comarca, en el web de
l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de la Corporació, a fi que qualsevol persona en exercici de
l’acció popular pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i/o suggerències que
consideri oportunes.
Cinquè.- Sol·licitar informe als organismes afectats que es detallen a continuació:
- Departament de Territori i Sostenibilitat (àrea de medi ambient).
- Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment.
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.

Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
proposta per unanimitat.

9.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les NNSS de Breda, consistent
en una regulació dels usos dels locals de pública concurrència amb ambientació
musical i/o espectacles.
Antecedents
Vist l’edicte emès per la Secretària de la Corporació de data 10 de febrer de 2010, segons el
qual, l’edicte sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS del municipi de
Breda, consistent en una regulació dels usos dels locals de pública concurrència amb
ambientació musical i/o espectacle, ha estat sotmès a exposició p´bulica en el tauler
d’anuncis i al web d’aquest Ajuntament, en el diari El Punt de data 11 de novembre de 2010,
en el DOGC número 5755 de data 16 de novembre i en el BOP de Girona número 218 de
data 15 de novembre de 2010, durant el termini reglamentari, sense que hi hagi hagut cap
reclamació ni al·legació.
Legislació aplicable
Article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme.
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes subsidiàries de Breda
consistent en la regulació dels usos dels locals de pública concurrència amb ambientació
musical i/o espectacles.
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Segon.- Enviar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, certificació del present
acord junt amb còpia compulsada dels informes i documents que obrin a l’expedient, a fi
que acordi l’aprovació definitiva del mateix.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
proposta per unanimitat.

10.- Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Breda.
Antecedents
Vista la proposta de mapa de capacitat acústica del municipi de Breda presentada per la
Direcció General de Qualitat Ambiental a través de l’entitat “Delar Enginyers SL” el qual ha
de Server com a instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar,
prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està esposada la població i la preservació
i/o millora de la qualitat acústica del territori.
Tenint en compte que els redactors del mapa han rebut el suport dels tècnics municipals de
l’Ajuntament de Breda.
Legislació aplicable
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Article 178 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.
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Breda.
Segon.- Donar informació pública per un termini de trenta dies per la presentació de
reclamacions i suggerències, mitjançant edicte en el butlletí oficial de la província, en el
tauler d’edictes de la corporació i en el web municipal.
La resolució de totes les reclamacions i/o suggerències presentades dins del termini li
correspondrà al Ple de la Corporació.
En el cas que no s’hagués presentat cap reclamació o suggerència, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.

Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
proposta per unanimitat.
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11.- Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit.
Antecedents
De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el qual
estableix la competència del ple per l’aprovació dels expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdits.
Vist l’informe emès per la Secretària interventora de la Corporació de data 1 de febrer de
2011.
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2011 per un
import total de 111.526,38 € el qual comprèn les següents despeses procedents de l’exercici
dos mil deu:
N. Operació

Fase Data

Aplicació

Import

Saldo

tercer
A.J.RUZ, S.L. FRA. A-101801
SERVEI
RECOLLIDA
ESCOMBRARIES NOV-2010

220100006325 OPA

22/12/2010 2010

1 22700 4.563,48

4.563,48

B17237272

220100006432 OPA

31/12/2010 2010

9 22709 7.002,00

7.002,00

CC SELVA, QUOTA SERVEI
P6700002F AJUT A DOMICILI - 2010

220100006433 OPA

31/12/2010 2010

9 22709 10.944,00

220100006434 OPA

31/12/2010 2010

3 22614 10.030,00

220100006436 OPA

31/12/2010 2010

1 22700 1.058,36

220100006437 OPA

31/12/2010 2010

1 22700 2.890,08

220100006439 OPA

31/12/2010 2010

1 22700 842,41

220100006440 OPA

31/12/2010 2010

1 22700 915,47

220100006441 OPA

31/12/2010 2010

1 22700 4.563,48

220100006442 OPA

31/12/2010 2010

1 22700 2.890,08

220100006443 OPA

31/12/2010 2010

1 22700 7.813,70

220100006444 OPA

31/12/2010 2010

1 22103 931,73

220100006445 OPA

31/12/2010 2010

1 22103 821,66

220100006446 OPA

31/12/2010 2010

9 22709 2.301,50

CC LA SELVA, SERVEI
10.944,00 P6700002F TANSPORT ADAPTAT 2010
ARTS
MANEGERS
SLU,
ACTUACIÓ LOCA HISTÉRIA I
10.030,00 B60731767 DR. FIVE EL 10/09
A.J.RUZ, SL, RECOLLIDA
CARTRÓ NOV-11 FRA. A1.058,36 B17237272 101802
A.J.
RUZ,
SL,
SERVEI
RECOLLIDA ORGANICA NOV2.890,08 B17237272 2010
CC LA SELVA, TRACTAMENT
MÀTERIA ORGÀNICA NOV842,41
P6700002F 10, 13,66 TN A 61,67 E/TN
A.J.
RUZ,
SL,
SERVEI
RECOLLIDA CARTRÓ DES915,47
B17237272 2010
A.J. RUZ, SL, RECOLLIDA
4.563,48 B17237272 REBUIG DES-10
A.J.
RUZ,
S.L.
SERVEI
RECOLLIDA ORGÀNICA DES2.890,08 B17237272 2010
CESPA, ABOCADOR DES7.813,70 A59202861 2010, 124.58 TN
CEPSA,
CARBURANT
VEHICLES
GUÀRDIA
MUNICIPAL:
417.63
I
931,73
A80349590 BRIGADA: 514.10
CEPSA
CARD,
SA.
CARBURANT
VEHICLES
GUÀRDIA MUNICIPAL: 388.20
821,66
A80349590 I BRIGADA: 433.46
CC LA SELVA, EDUCADORA
2.301,50 P6700002F SOCIAL, 4T-2010

220100006448 OPA

01/12/2010 2010

9 22100 15,49

0,00
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ESCOLES
ENDESA, SUBM. ELECTRIC
POLIESPORTIU
ENDESA,
SUB.ELECTRIC
VIALS,
SECTOR
SANT
ANTONI
ENDESA,
SUB.ELECTRIC
VIALS,
SECTRO
PERE
MASCARÓ
ENDESA,
SUB.ELECTRIC
VIALS
SECOTR
CAN
GUILLEUMES

220100006449 OPA

01/12/2010 2010

9 22100 724,12

0,00

A81948077

220100006450 OPA

03/12/2010 2010

9 22100 648,32

0,00

A81948077

220100006451 OPA

03/12/2010 2010

9 22100 960,76

0,00

A81948077

220100006452 OPA

03/12/2010 2010

9 22100 1.957,29

0,00

A81948077

220100006456 OPA

04/12/2010 2010

9 22100 270,94

0,00

A81948077

220100006457 OPA

11/12/2010 2010

9 22100 131,96

0,00

220100006458 OPA

11/12/2010 2010

9 22100 322,16

0,00

ENDESA,
SUBM.ELECTRIC
TURÓ DE SANTA ANNA
ENDESA,
SUB.ELECTRIC
SECTOR
C/
SANT
B82846825 FRANCESC
ENDESA,
SUBM.ELECTRIC
B82846825 VIALS

220100006459 OPA

11/12/2010 2010

9 22100 850,47

0,00

B82846825

220100006460 OPA

11/12/2010 2010

9 22100 851,22

0,00

B82846825

ENDESA, SUBM. ELECTRIC
SECTOR POLIESPORTIU
ENDESA, SUBM. ELECTRIC
VIALS

220100006461 OPA

14/12/2010 2010

9 22100 39,91

0,00

B82846825

ENDESA,
SUBM.ELECTRIC
SECTOR C/ LA SELVA

220100006462 OPA

14/12/2010 2010

9 22100 168,79

0,00

B82846825

220100006463 OPA

14/12/2010 2010

9 22100 268,51

0,00

B82846825

220100006464 OPA

14/12/2010 2010

9 22100 445,28

0,00

B82846825

220100006465 OPA

14/12/2010 2010

9 22100 691,04

0,00

B82846825

220100006466 OPA

18/12/2010 2010

9 22100 170,19

0,00

B82846825

220100006471 OPA

18/12/2010 2010

9 22100 301,54

0,00

B82846825

220100006472 OPA

22/12/2010 2010

9 22100 16,85

0,00

B82846825

220100006473 OPA

22/12/2010 2010

9 22100 18,31

0,00

B82846825

220100006474 OPA

22/12/2010 2010

9 22100 46,07

0,00

B82846825

220100006475 OPA

22/12/2010 2010

9 22100 189,21

0,00

ENDESA,
SUBM.ELECTRIC
B82846825 SECTOR C/DOLORS CALLOL

220100006476 OPA

23/12/2010 2010

9 22100 12,14

0,00

220100006477 OPA

24/12/2010 2010

9 22100 5,71

0,00

ENDESA,
SUBM.ELECTRIC
B82846825 MAGATZEM PL.ESGLÈSIA
ENDESA, SUBM. ELECTRIC
B82846825 LOCAL C/NOU, 34

220100006478 OPA

24/12/2010 2010

9 22100 23,59

0,00

B82846825

220100006479 OPA

24/12/2010 2010

9 22100 65,99

0,00

B82846825

220100006480 OPA

24/12/2010 2010

9 22100 70,71

0,00

B82846825

220100006481 OPA

24/12/2010 2010

9 22100 276,10

0,00

B82846825

220100006482 OPA

24/12/2010 2010

9 22100 711,86

0,00

B82846825
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ENDESA, SUBM. ELECTRIC,
SECTOR C/ MOROU
ENDESA, SUBM. ELECTRIC
SECTOR
C/
SALVADOR
ESPRIU
ENEDESA, SUBM.ELECTRIC,
SECTOR C/ SANT HIPÒLIT
ENDESA, SUBM.ELECTRIC,
SECTOR C/ CODOLS
ENDESA,
SUB.ELECTRIC,
SECTOR JAUME COLL I
CASTANYER
ENDESA,
SUBM.ELECTRIC
CEMENTIRI

ENDESA,
SUB.ELECTRIC,
MAGATZEM C/NOU, 17
ENDESA,
SUBM.ELECTRIC
CORREUS VELL
ENDESA, SUBM. ELECTRIC,
ESCOLES
ENDESA,
SUBM.ELECTRIC
CAL BATLLE
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SUBM.ELECTRIC
AJUNTAMENT

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

19

Ajuntament de
Breda
ENDESA,
SUBM.ELECTRIC
C/ARRABAL SALVÀ 16
ENEDESA, SUBMELECTRIC
ESCOLA
MOVISTAR, TARIFA PLANA
NOV-2010
MOVISTAR, TARIFA PLANA
DES-2010
MOVISTAR,
CONTRACTE
EMPRESES 17 LÍNIES, MES
DESEMBRE 29010
MOVISTAR, INTERNET, MES
DESEMBRE 2010
MOVISTAR,
TARIFA
AUTÒNOMS 12 HORES, MES
DESEMBRE 2010
CC LA SELVA, ASSISTÈNCIA
SOCIAL, 4T-2010
CC LA SELVA, RECOLLIDA
D'ANIMALS 4 T-2010
CC LA SELVA, SERVEI
TRACTAMENT
MAT.
ORGÀNICA DES-2010
CC LA SELVA, SERVEI
GESTIÓ
I
RECAPTACIÓ
MULTES TRÀNSIT

220100006483 OPA

28/12/2010 2010

9 22100 10,05

0,00

B82846825

220100006486 OPA

28/12/2010 2010

9 22100 13,99

0,00

B82846825

220100006518 OPA

01/12/2010 2010

9 22200 1.188,78

0,00

A82018474

220100006528 OPA

29/12/2010 2010

9 22200 1.188,78

0,00

A82018474

220100006532 OPA

02/12/2010 2010

9 22200 259,90

0,00

A78923125

220100006533 OPA

02/12/2010 2010

9 22200 46,02

0,00

A78923125

220100006534 OPA

02/12/2010 2010

9 22200 31,22

0,00

A78923125

220100006548 OPA

31/12/2010 2010

9 22709 3.452,00

3.452,00

P6700002F

220100006549 OPA

31/12/2010 2010

9 22709 769,50

769,50

P6700002F

220100006550 OPA

31/12/2010 2010

1 22700 836,25

836,25

P6700002F

220100006551 OPA

31/12/2010 2010

9 22708 2.663,00

2.663,00

P6700002F

220100006552 OPA

31/12/2010 2010

9 22709 1.491,75

1.491,75

220100006555 OPA

31/12/2010 2010

1 22103 3.400,32

3.400,32

220100006575 OPA

07/06/2010 2010

9 22708 3.923,25

0,00

220100006576 OPA

04/11/2010 2010

9 22708 6.899,46

0,00

220100006585 OPA

31/12/2010 2010

9 22708 10.229,83

0,00

P6700002F CC LA SELVA, SAD 4T-2010
VIURA DISTRIBUCIÓ C-1, SL,
SUBM. GAS-OIL C PER
L'ESCOLA MONTSENY DE
B59754325 BREDA
CONSELL
COMARCAL
SELVA, PREMI RECAPTACIO
P6700002F MES MAIG 2010
CONSELL
COMARCAL
SELVA, PREMI RECAPTACIO
P6700002F MES OCTUBRRE 2010
CONSELL COMARCAL DE LA
SELVA,
RESTE PREMI
P6700002F RECAPTACIO ANY 2010

220100006586 OPA

2010
27/12/2010 2011

1 20400
9 20500 1.391,21

0,00

CAIXA GIRONA LEASING
G17008079 ESCOMBRADORA DES-2010

220100006597 OPA

30/10/2010 2010

9 22100 3.329,23

0,00

A81948077

220100006601 OPA

31/12/2010 2010

1 22700 2.579,36

2.579,36

A55054241

ENDESA ENERGA SAU
SERVEIS MEDIAMBIENTALS
DE LA SELVA, NORA SA

111.526,38 72.760,13

Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les partides
pressupostàries dels pressupost vigent indicades en el quadre expressat a l’apartat anterior.
Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del
procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions.
Quart.- Facultat l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
proposta per unanimitat.
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12.- Aprovació inicial de la Modificació Pressupostària 1/2011, de suplementació de
crèdit.
Antecedents
Vista la resolució de concessió de subvencions als projectes per a joves que els ajuntaments
elaborin en el marc del pla nacional de joventut de Catalunya i que preveuen projectes
d’activitats (Exp. Núm. 1EL/2010), segons el qual, s’atorga a l’Ajuntament de Breda, la
quantia de 11.300 euros per al projecte de participació juvenil 2010-2011.
Legislació aplicable
Article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals.
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària número 1/2011 mitjançant la
modalitat “suplementació de crèdit” de les partides que es relacionen a continuació:
Del pressupost de despeses
9.227.09 “Altres serveis consell comarcal”, suplementada en 11.300,00 euros.
Del pressupost d’ingressos
450.02 “transferències corrents Generalitat de Catalunya”,suplementada en 11.300,00 euros
Segon.- Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies hàbils a partir de la
publicació de l’acord d’aprovació inicial al BOP de Girona, per tal que els interessats puguin
examinar-lo i presentar reclamacions, segons estableix l’article 170.2 del RDL 2/2004. En
cas de no presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament la
modificació pressupostària 2/2010 sense necessitat de posterior acord plenari.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.

Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
proposta per unanimitat.

13.- Aprovació inicial del reglament d’organització i funcionament de l’emissora
municipal de ràdio.
Antecedents
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Des de l’Ajuntament de Breda s’ha preparat una proposta de Reglament d’organització i
funcionament de l’emissora municipal de ràdio Breda.
Legislació aplicable
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Article 178 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.
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el reglament d’organització i funcionament de l’emissora
municipal de ràdio Breda.
Segon.- Donar informació pública per un termini de trenta dies per la presentació de
reclamacions i suggerències, mitjançant edicte en el butlletí oficial de la província, en el
tauler d’edictes de la corporació i en el web municipal.
La resolució de totes les reclamacions i/o suggerències presentades dins del termini li
correspondrà al Ple de la Corporació.
En el cas que no s’hagués presentat cap reclamació o suggerència, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.

Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
proposta per unanimitat.

14.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de
requisits formals en el procés d’empadronament.
Antecedents
Tenint en compte les directrius donades des del Departament d’Acció Social i Ciutadania,
Secretaria per a la Immigració.
Vista l’ordenança municipal reguladora de requisits formals en el procés d’empadronament
del municipi de Breda, publicada en el BOP de Girona número 168, de 2 de setembre de
2005.
Legislació aplicable
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Article 178 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.
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 4 de l’ l’ordenança municipal
reguladora de requisits formals en el procés d’empadronament del municipi de Breda,
publicada en el BOP de Girona número 168, de 2 de setembre de 2005.
Segon.- Donar informació pública per un termini de trenta dies per la presentació de
reclamacions i suggerències, mitjançant edicte en el butlletí oficial de la província, en el
tauler d’edictes de la corporació i en el web municipal.
La resolució de totes les reclamacions i/o suggerències presentades dins del termini li
correspondrà al Ple de la Corporació.
En el cas que no s’hagués presentat cap reclamació o suggerència, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.
Tercer.- Notificar el present acord a SOS racisme Catalunya.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.

Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
proposta per unanimitat.

15.- Moció de rebuig a la sentència del tribunal constitucional respecte de l’estatut de
Catalunya i declaració d’exclusió moral de la Constitució.
Antecedents
Atès que el Tribunal Constitucional ha dictat sentència en relació a l’Estatut de Catalunya.
Atès que aquesta sentència ha suposat una retallada de la columna vertebral i als principals
eixos de l’Estatut, i que ha suposat una retallada al nostre horitzó nacional i d’autogovern.
Com poden ser el reconeixement jurídic de Catalunya com a nació, la llengua, el sistema de
finançament de Catalunya, la relació bilateral amb l'Estat, la regulació de les competències
compartides, la descentralització del poder judicial, el sistema territorial propi, les finances
dels ens locals, entre d'altres.
Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expresada democràticament el
18 de juny de 2006, quan va votar de manera favorable al nou Estatut de Catalunya,
mostrant així el seu suport.
Atès que aquesta sentència qüestiona, vulnera i va en contra del dret a decidir de les
catalanes i catalans. I que el dret a decidir és un dret inalienable dels pobles, segons el dret
internacional. I que la sentència implica QUE dins la constitució espanyola, Catalunya no hi
cap com el que és, una nació. I que això és un atac directe als nostres drets nacionals i que
sobretot vol posar en dubte el que som, una nació amb dret a decidir.
Atès que el passat 10 de juliol, la gran manifestació de Barcelona contra la sentencia, va
deixar molt clara la voluntat de la majoria dels catalans “som una nació, nosaltres decidim”.
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:
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Acords
Primer.- Mostrar el rebuig de la Corporació Municipal de BREDA, en vers la sentència del
Tribunal Constitucional sobre l'Estatut.
Segon.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de BREDA, a les resolucions que de manera
majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya, en defensa de la voluntat del poble de
Catalunya i l’Estatut escapçat.
Tercer.- Declarar el consistori de BREDA, moralment exclòs de l’àmbit de la Constitució
espanyola, en un gest conscient d’afirmació nacional i democràtica, en resposta a aquesta
sentència humiliant.
Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat i a les entitats municipalistes de Catalunya.”.
Cinquè.- Facultat l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.
Sense que es produeixin més intervencions es passa a la votació de la present proposta
quedant aprovada per majoria absoluta amb el vots a favor dels 6 regidors de CiU, 2 de Tots
per Breda i Xavier Castanyer Angelet de Crida per Breda i Josep Francesc Garrido Polo del
PSC
Els Sr. Salvador Figueras Mitjans de Crida per Breda s’hi absté, explicant el seu vot, en el
sentit que personalment està d’acord amb els dos primers punts en quant a la interpretació
del Tribunal Constitucional, però no amb el tercer punt ja que es pregunta quin significat
jurídic té aquesta resolució, i que la Constitució no ha canviat, que és vàlida i és la que va
votar en el seu moment.

16.- Assumptes urgents.
Aprovació inicial del Pla d’Acció de Sostenibilitat.
Antecedents
Vist el document que és el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, el qual s’ha realitzat entre
l’Ajuntament de Breda, la Diputació de Girona i La Copa, així com també de les aportacions
de la ciutadania realitzades durant les sessions de treball del procés de participació.
Aquest Pla és un document programàtic, resultat de la diagnosi municipal i subjecte a un
procés de participació ciutadana que defineix les estratègies a seguir pel territori, senyalant
les principals mesures o actuacions que cal iniciar per tal d’assolir el model de municipi que
es desitja en el futur.
Legislació aplicable
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

Plaça de la Vila, 9

17400 Breda
www.breda.cat

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

24

Ajuntament de
Breda
Article 178 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.
Per tot el que s’ha exposat se sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat del municipi de Breda
Segon.- Donar informació pública per un termini de trenta dies per la presentació de
reclamacions i suggerències, mitjançant edicte en el butlletí oficial de la província, en el
tauler d’edictes de la corporació i en el web municipal.
La resolució de totes les reclamacions i/o suggerències presentades dins del termini li
correspondrà al Ple de la Corporació.
En el cas que no s’hagués presentat cap reclamació o suggerència, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.

Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació, d’una banda de la urgència, la
qual és aprovada per unanimitat dels membres; i d’altra banda del contingut de la proposta,
la qual queda aprovada per unanimitat.

17.- Precs i preguntes.
El Sr. Figueras sol·licita quin és exactament el contingut del Decret 345/2010.
El Sr. Iglesias contesta que és en relació a la denúncia que va presentar CIU en quant a la
modificació de crèdit del 2005; la Sindicatura de Comptes ho ha tramès al Tribunal de
Cuentas, i el que ens diu és que han de nomenar un instructor.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la
secretària de la Corporació, en dono fe.
L’Alcalde,
Jordi Iglesias i Salip

Plaça de la Vila, 9
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