Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 7/2011
Caràcter: Ordinari
Dia: 17 d’octubre de 2011
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22:30 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. 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 18 de juliol de 2011.
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
3.- Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 258/2011 de data 20 de juliol de 2011 sobre la
configuració i delegacions de la Junta de Govern Local.
4.- Donar compte dels informes de tresoreria del 1r. i 2n. trimestre 2011
5.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’agost de 2011:
“4.1. Aprovar inicialment la “Revisió del manual bàsic de protecció civil” realitzats pels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal de la Selva”.
6.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’agost de 2011:
“4.2. Aprovar inicialment la “Revisió del manual específic de protecció civil –
PLASEQCAT” als Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva”.
7.- Modificació pressupostària número 4/2011 de baixa per anul·lació de crèdits per fer front
al romanent negatiu tresoreria.
8.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2012.
9.- Aprovació inicial del Pressupost 2012, junt amb les Bases d’Execució del mateix, la
Plantilla del Personal i el Pla d’Inversions.
10.- Aprovació provisional Modificació Puntual de les NNSS del Pla Parcial núm. 1 “Petrunes
Guilleumes”.
11.- Aprovació provisional del Pla Especial de Conservació i Millora del nucli històric de
Breda.
12.- Moció en suport a l’escola catalana.
13.- Moció de rebuig al tancament de les urgències al CAP.
14.- Moció sobre l’associació d’ajuntaments per la independència.
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15.- Moció per la creació d’una comissió d’estudi sobre el sistema sanitari i assistencial de
Breda .
16.- Assumptes urgents.
17.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA, DE DATA 18
DE JULIOL 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 18 de juliol
de 2011, essent aquesta la sessió ordinària següent del Ple.
Votació
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present acta
per 7 vots a favor, dels grups de CIU, Tots per Breda, Breda@XXI-PM , i 4 abstencions del grup
d’ERC.
El grup d’ERC demana si les intervencions dels regidors poden recollir-se més ampliament.
El secretari afegeix que el resum de les intervencions es fa segons el seu criteri, però exposa
que intentarà ampliar-les. L’alcalde demana que en cas de transcripcions literals d’intervencions
es faciliti per correu electrònic una còpia de la intervenció efectuada i a transcriure.

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:
10JG2011 del 30 de maig de 2011
11JG2011 del 6 de juny de 2011
12JG2011 del 25 de juliol de 2011
13JG2011 del 8 d’agost de 2011
14JG2011 del 29 d’agost de 2011
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.
Intervencions
El Sr. Josep Amargant demana que quan facilita informació als regidors en relació als acords de
Junta i Decrets d’Alcaldia, s’inclogui tota la documentació del Decret i no només el títol. El Sr.
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Manresa aclareix que no demanen còpia de tots els decrets, però sí que puguin tenir-hi accés
per consulta.
El Sr. Alcalde respon que es posarà a disposició dels regidors el llibre de decret perquè el puguin
consultar.

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 258/2011 DE DATA 20 DE JULIOL
DE 2011 SOBRE LA CONFIGURACIÓ I DELEGACIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
“Configuració de la Junta de Govern Local i delegacions de l’alcalde en aquest òrgan.
Antecedents
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 22 de maig, i constituït el nou Ajuntament,
es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la
designació dels membres de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat
d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, reconeix a aquesta Entitat.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l'esmentada Llei, en concordança
amb els articles 48.1.b) i 54 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, el Ple de l’Ajuntament ha acordat en
sessió del dia 18 de juliol constituir Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada,
HE RESOLT
Primer.- Aprovar la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents:
- President: Jordi Iglesias i Salip, alcalde
- Vocals: Jaume Anglada i Sarsanach, 1er Tinent d’alcalde
Teresa Martorell Julià, 2na. Tinenta d’alcalde
Judit Cortada Esteve, 3ra. Tinenta d’alcalde
Assistiran a les seves sessions, amb veu i sense vot, els/les Regidors/es, senyor/a:
Joan Miquel Terradas i Giol i Joan Antoni Frias Redondo
Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb la periodicitat
setmanal que, a l’empara del que disposa actualment l’article 99 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,
prèvia convocatòria a l'efecte realitzada per aquesta Alcaldia i d’acord amb el règim de sessions
establertes pel Ple.
Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació
d’aquesta, les competències següents:
a) En matèria d'urbanisme
1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:
-

Els Plans Parcials urbanístics
Els Plans Especials urbanístics
Els Plans Especials de Millora Urbana
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-

Els Estudis de Detall que es puguin aprovar per l’Ajuntament a l’empara del que disposa la
Disposició Transitòria Novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió
d’urbanització complementàris.

urbanística i dels projectes

3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que
desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda al Ple
de la Corporació.
4.- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques d’obres majors.
5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual.
b) En matèria d’activitats
1.- Emetre, en els expedients d’activitats subjectes a les prescripcions de la Llei 3/1998, de 26 de
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, l’informe a que fa referència l’article
13.1.c) de l’esmentada llei.
2.- Atorgar les llicències i autoritzar les seves modificacions posteriors, de les activitats subjectes
a la Llei 3/1998, de 26 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, incloses
en l’Annex II del Reglament que la desenvolupa, aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig.
3.- Atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris al terme municipal a que es
refereix la Llei 2/1997, de 3 d’abril.
c) En matèria de personal
1.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
2.- Aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i pels concursos
de provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents convocatòries, sense perjudici
del que disposa l’article 99.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, en la seva redacció actual.
3.- Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat.
4.- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació.
c) En matèria d’hisenda
1.- Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els
termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost.
2.- Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les Bases
d’Execució del Pressupost, així com la prèvia aprovació de les Bases particulars reguladores de
les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública.
Quart.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local en els
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre
òrgan.
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En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text
següent:
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret .......... de data
............”
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de
la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i
seran immediatament executius i presumptament legítims.
Cinquè.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta
resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter
indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia.
Sisè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que
disposa l’article 44.2 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.
Setè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució.”

4.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA DEL 1R. I 2N. TRIMESTRE 2011
Segons la llei 15/2010 del 6 de juliol de mesures de lluita contra la morositat i d’acord amb
l’article 4.4, s’ha de trametre l’informe que preveu l’article 4.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i
al Departament d’Economia i Coneixement.
Es dona compta al Ple de la Corporació dels informes presentats corresponents al 1r. i 2n.
trimestre, segons consta a l’expedient.
El Sr. Dídac Manresa demana que aquest informe s’ampliï amb les factures que figuren en
aquest informe, que de la mateixa manera que en el punt anterior, estiguin a disposició per a
consulta dels regidors.

5.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 D’AGOST
DE 2011: “4.1. APROVAR INICIALMENT LA “REVISIÓ DEL MANUAL BÀSIC DE
PROTECCIÓ CIVIL” REALITZATS PELS SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA”.
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
“Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local, de 25 de juliol de 2011, es va encarregar als Serveis
Tècnics del Consell Comarcal de la Selva la revisió del Manual bàsic de protecció civil del nostre
municipi.
En data 26 d’agost de 2011 els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva han fet
entrega, d’una còpia en format paper i una en format digital del Manual bàsic de protecció civil
del municipi de Breda.
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la revisió realitzada, pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de
la Selva, del Manual Bàsic de Protecció Civil del municipi de Breda.
Segon.- Sol·licitar l’homologació del Manual bàsic de protecció civil als Serveis territorials de
Protecció Civil a Girona.
Tercer.- Donar informació pública al present acord per un període de vint dies mitjançant
publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i al tauler d’anuncis de la Corporació, durant el qual es poden formular les reclamacions i/o
al·legacions que es considerin oportunes.
Quart.- Ratificar la present resolució pel proper Ple de l’Ajuntament que es realitzi.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tant 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 l’aprovació inicial de la “Revisió del manual bàsic de protecció civil” realitzats
pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva entregada el 26 d’agost.
Segon.- Autoritzar i comprometre la despesa destinada a aportació econòmica en la partida 922709 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.
Intervencions
El Sr. Josep Amargant demana que a través de radio Breda s’emeti informació en relació als
consells d’autoprotecció perquè els ciutadans coneguin la informació necessària i que preveuen
els plans de protecció civil.
El Sr. Antoni Marín pregunta cada quan s’ha de fer la revisió dels plans.
L’Alcalde expressa que s’han de fer actualitzacions periòdicament, que son li sembla cada 4
anys, però que la seva redacció i actualització està subvencionada per la Generalitat.
El Sr. Josep Amargant afegeix que es revisen cada 4 anys.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.
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6.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 D’AGOST
DE 2011:“4.2. APROVAR INICIALMENT LA “REVISIÓ DEL MANUAL ESPECÍFIC DE
PROTECCIÓ CIVIL – PLASEQCAT” DELS SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL
DE LA SELVA.
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
“Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local, de 25 de juliol de 2011, es va encarregar als Serveis
Tècnics del Consell Comarcal de la Selva la revisió del Manual específic de protecció civil –
PLASEQCAT del nostre municipi.
En data 26 d’agost de 2011 els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva han fet
entrega, d’una còpia en format paper i una en format digital del Manual específic de protecció
civil – PLASEQCAT del municipi de Breda.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la revisió realitzada, pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de
la Selva, del Manual específic de protecció civil – PLASEQCAT del municipi de Breda.
Segon.- Sol·licitar l’homologació del Manual específic de protecció civil – PLASEQCAT als
Serveis territorials de Protecció Civil a Girona.
Tercer.- Donar informació pública al present acord per un període de vint dies mitjançant
publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i al tauler d’anuncis de la Corporació, durant el qual es poden formular les reclamacions i/o
al·legacions que es considerin oportunes.
Quart.- Ratificar la present resolució pel proper Ple de l’Ajuntament que es realitzi.
Cinquè.- Facultar l’alcalde tant 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 l’aprovació inicial de la “Revisió del manual específic de protecció civil –
PLASEQCAT” dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva.
Segon.- Autoritzar i comprometre la despesa destinada a aportació econòmica en la partida 922709 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.
Intervencions
No n’hi ha
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Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

7.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 4/2011 DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ DE
CRÈDITS PER FER FRONT AL ROMANENT NEGATIU TRESORERIA.
Antecedents
El Pressupost municipal, les bases d’execució i la plantilla de personal per l’exercici 2011 es va
aprovar definitivament i va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 29 de
novembre de 2010.
La Liquidació pressupostària de l’exercici 2010, aprovada per Decret d’Alcaldia número 85/2011
de data 18 d’abril de 2011, té un romanent de tresoreria negatiu per valor 75.276,69€.
Legislació aplicable
Articles 175 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Article 49, 50 i 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
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 la modificació pressupostària 4/2011, en la modalitat de baixa per anul·lació,
amb el detall que s’especifica a continuació:
Pro.

Eco.

9

10000

1

12007

9

12007

1

12104

9

12104

9

13000

Crèdits
inicials

Descripció
RETRIBUCIONS MEMBRES DELS
ÒRGANS DE GOVERN
RETRIBUCIONS BÀSIQUES GUÀRDIA
MUNICIPAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
GUÀRDIA MUNICIPAL
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL

Baixa per
anul·lació

Crèdits
totals
consignats

35.000,00

-1.418,34

33.581,66

60.000,00

-1.779,50

58.220,50

107.000,00

-9.149,97

97.850,03

100.000,00

-2.962,72

97.037,28

111.000,00

-9.926,77

101.073,23

410.000,00

-12.436,32

397.563,68

823.000,00

-37.673,62

785.326,38

Segon.- Per assumir els 37.603,07 euros restants, el pressupost de l’exercici 2012 haurà
d’aprovar-se amb un superàvit inicial de quantia no inferior al dèficit esmentat.
Tercer.- Facultar al alcalde per dur a terme aquest acord.
Intervencions
El Sr. Dídac Manresa exposa que efectivament a nivell comptable s’ha de fer aquest ajustament
per tenir un romanent de tresoreria negatiu. El regidor proposa que el romanent de tresoreria
negatiu es pugui eixugar durant l’any 2011, i no es perllongui la meitat del dèficit a l’any 2012.
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L’Alcalde respon que en el pressupost actual no és possible fer una reducció superior a la
presentada en aquesta proposta. Demana al grup d’ERC quines propostes de reducció
concretes tenen en relació al pressupost actual.
El Sr. Manresa respon que presentaran les seves propostes en el punt següent, relatiu a
l’aprovació del pressupost 2012. Manifesten la seva disponibilitat per treballar conjuntament si el
govern els fa la proposta de treball conjunta.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: 1 a favor

8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER
A L’EXERCICI 2012
Antecedents
Es creu convenient que les Ordenances Fiscals vigents en el municipi de Breda siguin
modificades per la seva entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2012.
Legislació aplicable
Article 17 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 es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2012 i següents, la modificació de les
ordenances fiscals números 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26 BIS, en els
termes que es detallen a continuació:
1.- Modificar l’article 7 Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec, apartat 2n, de
l’Ordenança fiscal número 1 Impost sobre béns immobles, segons el següent redactat:
El tipus de gravamen serà el 0,605 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,90 per cent quan
es tracti de béns rústics.
2.- Modificar l’article 6 Quota tributària, de l’Ordenança fiscal número 3 Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, quedant amb el redactat següent:
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació del
coeficient de 1,975 per cent. Aquest coeficient s’aplicarà, fins i tot, en el supòsit en què
l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de pressupostos generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents
en aquest municipi serà el següent:
Potència i classes de vehicles
A) Turismes:
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
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- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals
B) Autobusos:
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
C) Camions:
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
D) Tractors:
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
- De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
F) D’altres vehicles:
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc.
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.
- Motocicletes de més de 1.000 cc.

145,86
181,20
225,98
166,60
239,26
298,58
84,56
168,58
239,26
298,58
35,34
57,52
168,58
35,34
57,52
168,58
8,84
10,82
17,12
32,28
62,56
123,14

3.- Modificar l’article 6 Quota tributària, de l’Ordenança fiscal número 7 Taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, quedant amb el redactat
següent:
Epígraf
Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies
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:
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4.- Modificar l’article 6 Quota tributària, 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 a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, quedant amb el redactat següent:
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
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
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
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
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
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

8,40

15,50

15,50

15,50

15,50

15,50

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

17,43€

5.- Modificar l’article 6 Quota tributària, de l’Ordenança fiscal número 9 Taxa per la utilització
privativa i aprofitaments especials del domini públic, quedant amb el redactat següent:

Tarifa 1. Ocupació de terrenys d’ús públic
a) Ocupació mitjançant taules i cadires, Per cada m2 o fracció.
b) Parades de mercat. Per cada m2 o fracció.
c) Ocupació mitjançant estructures desmuntables (p.e. rampes d’accés)

Anual
(€)
Trimestre (€)
18,06
7,21
30,15
12,08
30,15
12,08

Regles particulars d’aplicació
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés
per a obtenir la superfície ocupada.
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
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b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i
altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les
taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals,
quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats
sense autorització administrativa es consideren anuals.
d) En el cas d’ ocupacions eventuals, per exemple firaires, s’aplicarà la taxa trimestral
proporcional l nombre de dies de l’ocupació.
e) Els titulars de parades del mercat perdran el dret a la reserva de plaça en cas d’absència
injustificada superior a quatre setmanes consecutives.
Tarifa 2. Utilització privativa dels habitatges destinats a mestres

135,20 €/mes

6.- Modificar l’article 6 Quota tributària, de l’Ordenança fiscal número 10 Taxa per la
instal·lació de quioscos en la via pública, quedant amb el redactat següent:
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

€

30,15
30,15
12,08
12,08

7.- Modificar l’article 6 Quota tributària, de l’Ordenança fiscal número 11 Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, quedant amb el redactat següent:
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
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8.- Modificar l’article 6 Quota tributària, de l’Ordenança fiscal número 12 Taxa per expedició
de documents administratius, quedant amb el redactat següent:
€
Epígraf 1. Censos de població d’habitants
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població:
- Vigent
3,34
- De censos anteriors
5,59
2. Certificats de convivència i residència
3,34
3. Certificats cadastrals descriptius i gràfics referits a una unitat urbana o a una parcel·la
rústica de Breda
7,80
4. Certificats cadastrals descriptius i gràfics referits a una unitat urbana o a una parcel·la
rústica fora de Breda
12,48
5. Informe reagrupament familiar:
- si requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics
15,60
- si no requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics
5,20
6. Duplicats de rebuts
3,12
7. Expedició llicència i/o renovació del lloc de mercat o duplicat
23,92
8. Per prova d’accés de personal al servei de l’Ajuntament amb caràcter fix:
- Subgrup A1
23,92
- Subgrup A2
16,64
- Subgrup C1
11,96
- Subgrup C2 i agrupacions professionals
8,84
9. Expedició de concessió funerària
8,84
10. Tramitació per la concessió de placa de gual
17,68
Epígraf 2. Certificacions
1. Certificació de documents o acords municipals
5,87
2. Altres certificacions
3,47
3. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals
3,47
Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1. Informacions testificals i cèdules d’identificació cadastral
3,47
2. Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos, d’obertura o
similars de locals, per cada un
3,47
3. Pel visat de documents en general, que no estan expressament tarifats, per cada un
2,34
4. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli
0,22
Epígraf 4. Documents relatius a serveis d’urbanisme
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis
84,72
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics a instància de part:
- si requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics
115,86
- si no requereix desplaçament al lloc dels serveis tècnics
29,02
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o consulta per a
edificació a instància de part
57,93
4. Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres
29,02
5. Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc. per cada m2 o fracció
de plànol
29,02
6. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de concessió de llicència
d’obra, per cada m² o fracció de plànol
29,02
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7. Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en valoració de danys per
incendis i d’altres peritatges sobre edificis:
- Fins a 1.000 EUR de danys o valor
29,02
- De 1000 a 10.000 EUR.
57,93
- De 10.000 EUR en endavant
115,86
Epígraf 5. Utilització de documentació municipal
1. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat inferior a dos anys , per
cada 50 fulls o fracció
11,63
2. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat entre 2 i 5 anys, per cada
50 fulls o fracció
29,02
3. Per còpia de documents d’antiguitat superior a 5 anys, per cada 50 fulls o fracció
57,93
4. Per consulta de documents inclosos en expedients incoats abans d’un any de la data
de la consulta
11,63
9.- Modificar l’article 6 Quota tributària, de l’Ordenança fiscal número 13 Taxa per la llicència
d’autotaxi, quedant amb el redactat 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
231,70
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
174,87
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
115,91
10.- Modificar l’article 6 Quota tributària, de l’Ordenança fiscal número 14 Taxa per llicències
urbanístiques, quedant amb el redactat següent:
1. La quota tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base
imposable:
a) El 0,32 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 aplicables serà de 34,78€.
4. Quota tributària referent a:
PLANEJAMENT
Tramitació a instància de part d'expedients de:
Pla Parcial:
Per Ha o fracció
Quota mínima
Pla Especial
Per Ha o fracció
Quota mínima
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
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Projectes d'urbanització
Aplicació de 0,35% sobre el pressupost (PEM)
Quota mínima
Estudi de detall
Projecte de reparcel·lació
Aplicació de 0,15% sobre liquidació provisional del projecte
Quota mínima
Expedients contradictoris de ruïna
Informes a resultes de visites de comprovació i reconeixement d’edificis
Estudis o informes municipals sobre iniciatives particulars relatives a modificació del
planejament municipal
Estatuts i bases d’actuació de les entitats urbanístiques col·laboradores

0,36
551,20
551,20
0,16
551,20
1.471,60
75,92
743,60
369,20

11.- Modificar l’article 6 Quota tributària, de l’Ordenança fiscal número 15 Taxa per la
prestació dels servis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions, quedant amb el redactat següent:
€
1. Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament
urbanístic
57,93
2. Procediment de consulta prèvia potestativa (llicències ambientals tipus A i B)
29,02
3. Procediment de llicència municipal ambiental tipus A, corresponent a les activitats
incloses a l’Annex II.1 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex
173,78
4. Procediment de llicència municipal ambiental tipus B, corresponent a les activitats
incloses a l’Annex II.2 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex, i aquelles activitats no
incloses en cap annex que tinguin incidència ambiental (activitats classificades)
139,06
5. Procediment de permís municipal ambiental, corresponent a les activitats incloses a
l’Annex III de la LIIA o norma que modifiqui dit annex, llevat de les activitats
d’argentament de miralls i clínica veterinària
116,23
6. Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions innòcues
57,93
7. Procediment corresponent a llicència d’obertura d’establiments regulada al ROAS, per
a les activitats innòcues que portin aparellada la realització d’obres que requereixin la
presentació d’un projecte tècnic
57,93
8. Procediment corresponent a llicència municipal específica, regulada per normativa de
caràcter sectorial, per a activitats innòcues
57,93
9. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental
86,94
12.- Modificar l’article 6 Quota tributària, de l’Ordenança fiscal número 18 Taxa per la
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local, quedant amb el redactat 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
4.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 4,5 m2
5.- Traspàs de titularitat d’un nínxol
6.- Duplicat de títol de nínxol
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
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Epígraf tercer. Manteniment:
Per la conservació i manteniment de tombes en un any
Per la conservació i neteja dels nínxols en un any
Epígraf quart. Altres serveis funeraris
1.- Per treure i col·locar làpida
2.- Neteja de nínxol

55,00
19,30
17,00
90,00

13.- Modificar l’article 6 Quota tributària de l’Ordenança fiscal número 20 Taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, quedant amb el
redactat següent:
€
Vivendes i habitatges unifamiliars
Fondes i restaurants
Bars de 1ª categoria
Bars de 2 ª categoria
Carnisseries
Supermercats
Botigues d’alimentació i peixateries
Botigues de consum, serveis o varis
Locals industrials i tallers magatzem
Escorxador

137,82
1.159,04
502,60
251,28
754,37
658,21
286,93
192,94
235,12
389,08

14.- Modificar l’article 4 Quota tributària, de l’Ordenança fiscal número 22 Taxa per retirada
de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública,
quedant amb el redactat següent:
Feiners (€)
Per retirada de la via pública i trasllat al dipòsit
municipal
Amb personació del conductor en el moment
d’enganxar la grua i si encara no s’ha efectuat el
trasllat
Per dia d’estada en el dipòsit municipal
Per immobilització del vehicle per procediment
mecànic (parany)

Festius i nocturn (€)

80,00

100,00

60,00
35,00

70,00
35,00

60,00

60,00

15.- Modificar l’article 4 Quantia, apartat 2n, de l’Ordenança fiscal número 24 Preu públic per
la prestació de serveis en la biblioteca i telecentre municipal, quedant amb el redactat
següent:
Epígraf 1. Quota de soci
Menors de 16 anys i jubilats
Majors de 16 anys
Epígraf 2. Impressora
1 full en blanc i negre
1 full en color
Epígraf 3. Fotocòpies
Per cada fotocòpia

Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat

€
1,09
2,18
0,17
0,32
0,11

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

16

Ajuntament de
Breda

16.- Modificar el títol, de l’Ordenança fiscal número 26 BIS Preu públic per la prestació del
servei d’accés a la xarxa sense fil municipal de Breda, quedant amb el redactat següent:
Ordenança fiscal número 29 Preu públic per la prestació del servei d’accés a la xarxa
sense fils municipal de Breda
Segon.- 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
L’alcalde fa un resum dels increments previstos en la modificació de les ordenances proposada,
que generalment són del 4%.
El Sr. Dídac Manresa diu que el global dels ingressos s’incrementa en total un 6%. Tots les
ordenances són incrementades, i si poguessin votar per separat les diferents propostes de
modificació de cadascuna de les ordenances, segurament votarien a favor d’alguns dels
increment, en especial d’aquelles ordenances que tenen un increment igual a l’IPC, però en
canvi en d’altres casos no poden votar a favor dels increments. Per aquest motiu votaran en
contra la proposta en el seu global.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: 1 a favor

9.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 2012, JUNT AMB LES BASES D’EXECUCIÓ
DEL MATEIX, LA PLANTILLA DEL PERSONAL I EL PLA D’INVERSIONS.
Antecedents
L’Alcalde-President ha format el Pressupost General de l’Ajuntament de Breda per a l’exercici
2012. Al pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les disposicions
necessàries per a una adequada gestió pressupostària, així com la documentació i annexes que
consten a l’expedient.
Atès que la Liquidació pressupostària de l’exercici 2010 aprovada per Decret d’Alcaldia número
85/2011 de data 18 d’abril de 2011 té un romanent de tresoreria negatiu per valor de 75.276,69
€, que el Ple del 17 d’octubre de 2011 ha d’aprovar la modificació pressupostària 4/2011 en la
modalitat de baixa per anul·lació de crèdits de -37.673,62 € per fer front a aquest romanent
negatiu i que en el seu punt segon acorda aprovar el pressupost de l’exercici 2012 amb un
superàvit inicial no inferior a la resta del dèficit esmentat de 37.603,07 €.
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A l’expedient també hi consta l’informe del secretari interventor en comissió circumstancial.
Fonaments de Dret
Els articles del 162 al 171 i 193 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 i) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Els articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
I del títol VI del la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’article 4.1 h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Les regles 107 i següents de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local.
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 el Pressupost General per a l’exercici 2012, segons el següent
resum per capítols d’ingressos i despeses :
INGRESSOS
Capítol I
Impostos directes
Capítol II
Impostos indirectes
Capítol III
Taxes i altres ingressos
Capítol IV
Transferències corrents
Capítol V
Ingressos patrimonials
Capítol VII Transferència de capital
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

1.535.000,00 €
40.000,00 €
641.200,00 €
686.000,00 €
43.400,00 €
34.500,00 €
2.980.100,00 €

DESPESES
Capítol I
Despeses de personal
Capítol II
Béns corrents i de serveis
Capítol III
Despeses financeres
Capítol IV
Transferències corrents
Capítol VI
Inversions reals
Capítol IX
Passius financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

1.075.280,00 €
1.309.800,00 €
60.546,38 €
58.300,00 €
158.500,00 €
280.000,00 €
2.942.426,38 €

El superàvit de 37.673,62 € es correspon a la reducció del capítol 1 de Personal del pressupost
de despeses, en virtut de l’establert a l’article 1 del RDL 8/2010 de 20 de maig, pel que s’adopten
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, i seguint l’ordre de preferència, es
destinarà a les següents finalitats:
- Sanejar la resta de romanent de tresoreria negatiu per 37.603,07 €, corresponent a la liquidació
de l’exercici 2010, segons l’article 193 del RDL 2/2004 de 5 de març.
- Disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini per 70,55 €.
Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost general, la plantilla de personal i el pla
d’inversions per a l’exercici 2012 que figuren com a part integrant de l’expedient.
Tercer.- 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
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presentar reclamacions, segons estableix l’article 170.2 del RDL 2/2004. En cas de no presentarse reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost sense
necessitat de posterior acord plenari.
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.
Intervencions
L’alcalde fa un resum del contingut del pressupost 2012, fent especial èmfasi al problema que
suposa la reducció de l’aportació de l’Estat a través del fons nacional de cooperació.
El Sr. Dídac Manresa expressa que creuen que no hi ha hagut voluntat de l’equip de govern de
consensuar pressupostos. Segurament el seu grup tampoc ha fet cap acostament, però entenen
que amb una setmana d’anel·lació que es va facilitar la informació no era suficient per poder fer
propostes o buscar consensos. El temps per estudiar la proposta ha estat molt curt.
El regidor exposa que el pressupost està “embargat” perquè realment la inversió que té prevista
és molt baixa.
Consideren que el pressupost d’ingressos no reflecteix els ingressos reals que tindrà el
pressupost 2012 i que no podran complir-se les previsions d’ingrés que hi ha reflectides.
Respecte el pressupost inicial de l’any 2011 hi ha un increment dels ingressos per impostos i
taxes, quan l’estat d’execució del pressupost 2011 reflexa uns ingressos reals inferiors respecte
als inicialment pressupostats. Per tant, caldria reduir a la baixa les previsions d’ingrés del
pressupost 2012.
Pel que fa al pressupost de despesa el 34,6% correspon a personal, l’11,49% correspon a
despeses financeres i amortització de préstecs.
També hi figura una partida de 85.000 euros de projectes tècnics, i pregunta a què es
destinaran.
La despesa elèctrica ha pujat a 185.000 de 138.000 euros.
Exposa diferents partides que s’han pressupostat per sobre de la despesa real efectuada durant
l’any 2011.
Acaba fent una sèrie de propostes per retallar despeses, tals com: reduir manteniments de parcs
i jardins, reducció de salaris de personal polític, reducció de despeses per festes, mesures
d’estalvi energètic, reduir la partida de projectes tècnics,... per tal d’aconseguir una reducció del
10% del pressupost de despeses.
Pregunta també per quin motiu el ràtio del deute viu ha disminuït si no hi ha cap dada que així hi
indiqui.
L’alcalde agraeix la voluntat del grup d’esquerra per participar en l’elaboració dels pressupostos.
Afegeix que el temps que han tingut per preparar les seves propostes és d’aproximadament 10
dies des de què es fa la comissió informativa.
Li respon que en relació a les partides d’impostos i taxes previstes durant l’any 2010, que és
l’últim any liquidat que és comparable, s’han complert els ingressos pressupostats. Retreu al
regidor que només doni les xifres que són negatives i en canvi obvia aquelles que tenen un nivell
d’ingressos superior a l’inicialment previst al pressupost.
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El pressupost d’ingressos s’ha calculant intentant no enganyar-se i buscant els ingressos que
realment podrà obtenir l’ajuntament.
En relació a les despeses l’alcalde fa especial èmfasi a la despesa d’energia elèctrica dient que
s’han estudiat diferents mesures per evitar que augmentés el consum d’energia. Durant l’any
2011 s’han fet esforços per intentar reduir despesa, s’han optimitzat les instal·lacions, però per
un costat el cost de l’energia augmenta i també s’han ampliat els equipaments que cal donar
subministrament.
Amb esforç l’any 2010 es va gastar molt menys del que es va preveure. Exposa que normalment
amb les transferències de capital i inversions s’han aconseguit més ingressos i finançament, però
que seguint el principi de prudència no han pressupostat aquells possibles ingressos que no
estiguin assegurats, tot i que hi ha subvencions que s’estan gestionant que previsiblement
permetran augmentar els ingressos del pressupost a través de la corresponent modificació.
Pel que fa a projectes tècnics respon que és una decisió estratègica disposar de projectes
redactats per tal d’optar a fonts de finançament. Que també hi ha un projecte molt important per
Breda, que és el pla de barris, que per tal d’aconseguir-lo cal contractar un determinat nombre de
projectes.
Pel que fa a les despeses de personal l’alcalde respon que cal tenir en compte que hi ha serveis
com la llar d’infants i l’escola de música que es gestionen directament i que, per tant, es
tradueixen en salaris de personal.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: 1 abstenció

10.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DEL PLA
PARCIAL NÚM. 1 “PETRUNES GUILLEUMES”
Antecedents
El Ple de la Corporació del dia 30 de juliol de 2010 va aprovar inicialment el Projecte de
Modificació Puntual de les NNSS del Pla Parcial núm. 1 “Petrunes Guilleumes”.
L’edicte de l’aprovació inicial ha estat sotmès a exposició pública en el tauler d’anuncis i al web
d’aquest Ajuntament, en el diari El Punt de data 9 de desembre de 2010, en el DOGC número
5775 de data 15 de desembre de 2010 i en el BOP de Girona número 238 de data 15 de
desembre de 2010, durant el termini reglamentari, sense que hi hagi hagut cap reclamació ni
al·legació.
Per tot l’exposat, se sotmet a la consideració del Ple de la corporació per a la seva
aprovació, si escau, la proposta següent:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual de les
NNSS del Pla Parcial núm. 1 “Petrunes Guilleumes” de data 22 d’octubre de 2010.
Segon.- Aprovar provisionalment el Projecte de Modificació Puntual de les NNSS del Pla Parcial
núm. 1 “Petrunes Guilleumes”.
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Tercer.- Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme i sol·licitar l’aprovació
definitiva del projecte.
Quart.- Facultar 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.

11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE CONSERVACIÓ I MILLORA DEL
NUCLI HISTÒRIC DE BREDA
L’alcalde retira aquest punt de l’ordre del dia, donat que la comissió de patrimoni de Girona no ha
fet arribar encara el seu informe preceptiu i és possible que existeixin requeriments per tal que
s’esmeni el projecte, tal i com ha estat aprovat inicialment.

12- MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA
Antecedents
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a llengua
vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum per al seu compliment.
Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola catalana, un model educatiu que ha
funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de
llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules han donat
força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses
institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques en l’informe
PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües
oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat
espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el
català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i culturals,
alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers
moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i
pobles.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents:
Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la interlocutòria
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d’immersió
lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la
comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes
sentències ni altres similars que les puguin seguir.
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Tercer: instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes sentències
i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei d’Educació de
Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.
Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat,
impulsora d’aquesta iniciativa.
Intervencions
La Sra. Eva Andrés expressa que aquesta moció és una iniciativa de la plataforma escola.cat, i
que està representada per diversos sectors de la societat civil catalana. Seguidament fa una
lectura de la moció presentada.
El Sr. Joan Miquel Terradas afegeix que votaran a favor.
El Sr. Joan Antoni Frias també indica que hi votaran a favor, tal i com varen fer a la Junta de
Govern Local.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

13.- MOCIÓ DE REBUIG AL TANCAMENT DE LES URGÈNCIES AL CAP
Antecedents
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
MOCIÓ DE REBUIG AL TANCAMENT DE LES URGÈNCIES AL CAP
Atès que el Departament de Salut ha fet cas omís a les peticions efectuades per una gran part
de la població de Breda, tancant el servei d’urgències nocturnes del nostre Centre d’Assistència
Primària (CAP).
Atès que el mateix departament tampoc ha escoltat les peticions de tots els pobles de la comarca
de La Selva en la mateixa direcció.
Atès que les innombrables reunions mantingudes tant per part d’aquest Ajuntament, com les
mantingues per la resta de formacions polítiques i entitats de Breda, no han donat els fruits
desitjats.
Atès que no s’ha tingut en compte la situació geogràfica de la nostra població, amb un difícil
desplaçament fins a Santa Coloma de Farners, únic centre d’urgències nocturnes obert en tota la
Selva interior.
Atès l’autoritarisme amb que s’ha procedit al tancament de les urgències nocturnes del nostre
CAP per part del Departament de Salut, i en conseqüència, el Govern de la Generalitat.
Atesa la indefensió del nostre Ajuntament, entitats i població en general, sobre un tema tan
important com el seu servei de Salut.
Donada la impunitat amb la que s’ha retallat un dret adquirit i aconseguit amb duresa i esforç per
part dels treballadors del nostre país.
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VOLEM FER SABER AL DEPARTAMENT DE SALUT I AL GOVERN DE LA GENERALITAT:
El nostre absolut rebuig al tancament del servei d’urgències nocturn del nostre Centre
d’Assistència Primària i a les formes i procediments utilitzats per a aquest tancament
I DEMANEM:
La reobertura del servei d’urgències del nostre Centre d’Assistència Primària.
La reobertura dels serveis similars tancats a tota la comarca.
- Que l’aplicació de qualsevol mesura per part del Govern de la Generalitat, en temes tan
importants com la salut pública, s’aprovin després de les reunions necessàries i que no només
es tinguin en compte motius econòmics, sinó també les opinions i solucions alternatives que
puguin proposar tots els ens involucrats en una acció de tanta transcendència.
Intervencions
El Sr. Josep Amargant fa una lectura de la moció presentada.
El Sr. Joan Antoni Frias esmenta que hi votaran a favor, però pregunta al grup d’ERC perquè no
s’ha volgut consensuar amb els altres grups la moció.
El Sr. Andreu Pujol contesta que si votaran a favor no veu què tenien de consensuar. Que en tot
cas no volen trencar la unitat dels diferent col·lectius que estan contra el tancament del CAP.
El Sr. Joan Miquel Terradas esmenta que també votaran a favor.
El Sr. Antoni Marín esmenta que també votarà a favor, però que sembla que estiguin fent un
brindis al sol, ja que una moció semblant es va aprovar anteriorment i que en tot cas demana a
l’alcalde quin resultat han tingut les gestions fetes per l’ajuntament.
El Sr. Dídac Manresa expressa que no es tracta d’un brindis al sol, ja que quan es va adoptar la
primera resolució el CAP no estava tancat i per tant, en aquest moment té molt de sentit aprovar
que el ple de l’ajuntament està en contra del tancament efectiu del centre de salut.
El Sr. Alcalde explica les diferents reunions que s’han fet, tant amb el serveis territorials de
Girona i la conselleria. L’alcalde diu que s’ha treballat en dos fronts, per un costat tenir la
informació d’atenció sanitaria a la Selva i fer una avaluació de la situació de les urgències
després dels tancaments del CAP. Varen acordar amb l’IAS tenir una reunió cada dos mesos per
traspassar informació i intentar assegurar determinats serveis, dins la problemàtica que suposa
el tancament de les urgències nocturnes.
La intenció és fer la força necessària per tal de poder tornar a la situació anterior .
En relació a les dades de l’hospital de Sant Celoni, l’alcalde esmenta que hi ha més dificultats
per obtenir-ne dades d’atenció per urgències perquè no depèn dels serveis territorials de Girona.
El Sr. Marin demana el motiu pel qual no s’ha vist prou a l’alcalde en les diferents mobilitzacions
ciutadanes de Breda en contra dels tancaments dels CAP.
L’alcalde respon que hi ha dos motius, per un costat, alguns han coincidit en reunions que eran
del mateix tema en diferents llocs i que per altra costat no ha volgut tenir protagonisme i que
aquest recaigués en les accions ciutadanes.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.
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14.- MOCIÓ SOBRE L’ASSOCIACIÓ D’AJUNTAMENTS PER LA INDEPENDÈNCIA
Antecedents
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
MOCIÓ SOBRE L'ASSOCIACIÓ D'AJUNTAMENTS PER LA INDEPENDÈNCIA.
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit
d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va
comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint
d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que
en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest
dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de
llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret
internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no
autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos
comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996, es
proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar iniciar les actuacions per constituir una associació d’ens locals amb l’objecte de
defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del
dret a decidir.
Segon.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Breda de concórrer a l’assemblea que elabori
els estatuts que han de regir el funcionament de l’Associació.
Tercer.- Designar l’alcalde, com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir.
Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta
representació en un regidor.
Quart.- Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per l’execució
del present acord.
Intervencions
El Sr. Andreu Pujol expressa que aquesta moció sorgeix de l’Ajuntament de Vic, i que és un
campanya que es realitza a nivell de Catalunya per part de diversos ajuntaments. Pretenen
adherir-se a l’associació de municipis per a l’independència.
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El Sr. Joan Miquel Terrades expressa que pel seu grup no és una prioritat tractar aquest tema.
Afegeix que el seu partit, fins i tot a nivell nacional, hi ha diferents sensibilitats, però consideren
que ara no és el moment.
El Sr. Joan Antoni Frias expressa que no hi votaran a favor perquè no era una de les prioritats
del seu programa.
El Sr. Antoni Marín expressa que no es considera independentista i per tant hi votarà en contra.
Votació
No s’aprova la proposta, amb el següent resultat de la votació:
CIU: 4 en contra
Tots per Breda: 2 en contra
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: 1 en contra

15.- MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA COMISIÓ D’ESTUDI SOBRE EL SISTEMA SANITARI I
ASSITENCIAL DE BREDA
Antecedents
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE EL SISTEMA SANITARI I
ASSISTENCIAL DE BREDA
Atès el tancament del servei d’urgències al Centre d’Assistència Primària (CAP) de Breda durant
les nits, fet que ha provocat un important perjudici per als vilatans, que es veuen forçats a
desplaçar-se fins a Santa Coloma de Farners per a ser atesos durant les nits.
Atès el canvi que aquest tancament significa en l’estructura i l’organigrama sanitari del nostre
poble, i la importància de defensar i vetllar pels drets sanitaris i assistencials dels nostres
vilatans, i per tant, donar resposta davant d’un fet tan important com aquest.
Atesa la necessitat i obligació moral per part dels nostres representants d’estudiar i explorar la
possibilitat de dur a terme noves mesures i accions, amb la ferma i inequívoca voluntat de
satisfer les demandes a nivell sanitari existents a la nostra vila.
Atesa la necessitat d’actuar amb unitat d’acció i de forma conjunta entre totes les forces
polítiques del consistori.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Breda proposem:
- La creació d’una comissió municipal de Salut, que integri totes les formacions polítiques
representades al consistori amb la finalitat d’estudiar i evaluar l’impacte que ha tingut el
tancament del servei d’urgències al nostre CAP, així com analitzar noves mesures i propostes
per tal de preservar i millorar el nostre sistema sanitari i assistencial donant resposta a les
necessitats creades arran de la reorientació del model públic de Salut.
- L’establiment d’un calendari de reunions regulars per al correcte desenvolupament d’aquesta
comissió.
- Informar puntualment als vilatans i vilatanes dels acords presos en el marc d’aquesta comissió
d’estudi.
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Intervencions
El Sr. Josep Amargant llegeix el contingut de la moció.
El Sr. Joan Miquel Terradas exposa que com a forma de treballar, el seu grup no creu en la
creació de comissions. El regidor diu que fins el moment hi ha hagut molt bona predisposició per
part de tots els grups per tractar el tema del tancament dels CAP. Exposa que en la seva opinió
la formula de tractar els temes a través de les regidories és la que ha funcionat i és la millor per
fer el treball en conjunt.
La creació de la formació de la comissió pel seu grup no és important. S’afegeixiran a les
iniciatives per reunir-se i treballar conjuntament, però votaran en contra de la creació de
comissions que no aportin cap valor afegit a la feina feta.
El Sr. Joan Antoni Frias manifesta que votaran contra la proposta pels mateixos motius que ha
expressat el Sr. Terradas.
El Sr. Antoni Marín manifesta que és un contradicció que es vulgui tractar els temes
conjuntament i no es vulgui crear aquesta comissió.
El Sr. Dídac Manresa expressa que en la seva opinió la creació d’aquesta comissió és la formula
idònia per donar continuïtat a les reunions i consensos fets fins el moment. D’aquesta manera no
caldrà que hi hagi impulsos externs per reunir els grups polítics en relació a aquest tema.
L’alcalde proposa que estan d’acord amb una part del redactat de la moció. En aquest sentit si
es retira la proposta de creació de la comissió i es manté l’establiment d’un calendari per tal que
tots els grups puguin tractar en relació a aquest tema, votarien a favor de la proposta. Proposa
que es facin les reunions entre els grups establint un calendari i que es puguin canalitzar les
informacions i accions a través de les regidories.
El Joan Antoni Frias afegeix que estan més temps parlant de les formes que del contingut, i que
considera que no hi ha perquè canviar les formes de treballar.
El Sr. Pujol respon que només han demanat la creació de dues comissions, una per tractar la
crisi econòmica i l’altre per tractar el tema del tancament del CAP. Afegeix que no volen destacar
sinó que volen treballar junts amb l’equip de govern.
El Sr. Marín expressa que cal donar resposta les persones que s’estan manifestant en contra del
tancament dels CAP, i de les persones que estan passant la nit al centre de salut de Breda per
lluitar contra el tancament.
Votació
No s’aprova la proposta, amb el següent resultat de la votació:
CIU: 4 en contra
Tots per Breda: 2 en contra
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: 1 a favor

16.- ASSUMPTES URGENTS.
No hi ha assumptes urgents

17.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Josep Amargant pregunta a què es destinaran els 15.000 euros de manteniment a l’escola.
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La regidora Sra. Teresa Martorell respon que no hi ha una previsió de despesa concreta, sinó
que es tracta d’una instal·lació molt vella ( 50 anys), i que necessita reparacions de forma
habitual.
El Sr. Amargant respon que les classes de p4 i p5 no tenen aigua calenta, i que seria una
proposta d’inversió i que es parli amb la direcció de l’escola per conèixer com invertir-los.
En relació a aquest tema, la Sra. Teresa Martorell respon que anys enrere es va instal·lar un
termos d’aigua calenta, i que en aquest moment no sap per quin motiu el regidor expressa que
no hi ha aigua calenta.
L’alcalde respon que prioritzaran temes de seguretat, doncs parlant amb el departament
d’educació i el consell escolar.
El Sr. Amargant expressa que de les visites a l’escola convé com a prioritat la reforma dels
lavabos.
La Sra. Eva Andrés pregunta per quin motiu no es pot penjar a la façana de l’ajuntament una
banderola en contra del tancament del CAP. La seu de l’ajuntament és com la casa del poble i
hauria de reflectir les voluntats del municipi.
El Sr. alcalde diu que recull el prec i que estudiaran amb els altres grups aquesta opció.
La Sra. Eva Andrés prega que es faci més inversió cares al 2012 en matèria de joventut, que té
una partida únicament de 3.000 euros.
La Sra. Judit Cortada expressa que a banda de la partida de joventut té a disposició de la
regidoria les partides de festes i altres conceptes, i que per tant cal mirar el conjunt de totes
aquestes. Esmenta que té la intenció de portar a terme la elaboració d’un projecte de joventut,
amb la participació dels joves dels municipis, fent una taula de joves. Diu que hi estan treballant,
tot i que de moment no pugui fer-se palès al poble.
El Sr. Andreu Pujol demana si es poden posar dos bancs més al centre de dia i al camí del
cementiri. També si es poden retirar les tanques del centre de dia que impedeixen el pas normal
per la vorera.
El Sr. Anglada diu que s’han passat 60 requeriments de neteja i que s’han netejat un 90% de les
mateixes.
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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