Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 1/2012
Caràcter: Ordinari
Dia: 30 gener de 2012
Hora d’inici: 21:00 hores
Hora d’acabament: 22:15 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament

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

Ordre del dia:
0.- Recordatori Marcel·lí Trunas: Un minut de silenci
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries, ordinària de data 17 d’octubre i
extraordinària de data 28 de novembre de 2011.
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
3.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de del Registre d’Unions Estables de
Parella que deroga l’anterior règim normatiu existent en el municipi.
4.- Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica que determina els nivells màxims
d’immissió acústica en el municipi de Breda.
5.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 16, reguladora de la
taxa per a la prestació del servei d’escola bressol municipal de Breda.
6.- Adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia sostenible local
7.- Moció per la celebració d’un Ple anual de caràcter extraordinari per tal d’avaluar l’estat del
poble i la gestió municipal de l’equip de govern.
8.- Moció per la creació d’un pla d’estalvi energètic.
9.- Moció pel manteniment i millora de l’entorn rural del municipi de Breda.
10.- Moció per a la dedicació d’un espai públic a Salvador Riera i Fàbregas.
11.- Moció per demanar la fi de la monarquia i la dimissió de Joan Carles I
12.- Assumptes urgents.
13.- Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
En primer lloc el Sr. Alcalde President, proposa fer un minut de silenci en memòria del Sr.
Marcel·lí Trunas.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES, ORDINÀRIA DE DATA 17
D’OCTUBRE I EXTRAORDINÀRIA DE DATA 28 DE NOVEMBRE 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 les actes de les sessions plenàries que es van portar a terme els
dies 17 d’octubre i 28 de novembre de 2011, essent aquesta la sessió ordinària següent dels
Plens.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES DES DE L’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:
15JG2011 del 12 de setembre de 2011
16JG2011 del 3 d’octubre de 2011
17JG2011 del 24 d’octubre de 2011
18JG2011 del 7 de novembre de 2011
19JG2011 del 21 de novembre de 2011
20JG2011 del 12 de desembre de 2011
21JG2011 del 28 de desembre 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.

3.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de del Registre d’Unions
Estables de Parella que deroga l’anterior règim normatiu existent en el municipi.
Antecedents
Considerant que per Decret d’Alcaldia de data 18 de gener de 2012 se sol·licità informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’Ordenança
municipal reguladora de del Registre d’Unions Estables de parelles.
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Considerant l’esmentat informe emès en data 18 de gener de 2012, i vist l’avantprojecte elaborat
d’ordenança municipal.
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, és l’òrgan
competent per aprovar dita Ordenança
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 inicialment l’Ordenança municipal reguladora de del Registre d’Unions Estables
de Parella que deroga l’anterior règim normatiu existent en el municipi.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini mínim
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte».
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

4.- Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica que determina els nivells màxims
d’immissió acústica en el municipi de Breda
Antecedents
Atès que per sessió ordinària de Ple de data 18 de febrer de 2011, va ésser aprovat inicialment
el mapa de capacitat acústica, d’acord amb el que disposa el Decret 245/2005, de 8 de
novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. I
d’acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Tenint en compte que el mapa de capacitat acústica és un mecanisme que permet fixar els
nivells d’immissió dels emissors acústics i que afecta a les zones urbanes, nuclis de població i
zones del medi natural, es va obrir un període d’exposició al públic per mitjà de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 7 de març de 2011 i número 45 i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
Del que es desprèn del certificat elaborat per la Secretaria de data 25 de maig de 2011, no s’han
produït al·legacions.
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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 definitivament el mapa de capacitat acústica que determina els nivells màxims
d’immissió acústica en el municipi de Breda
Segon.- Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per a general
coneixement i als efectes de la seva eficàcia i entrada en vigor.
Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, Àrea de Medi
Ambient, de la Generalitat de Catalunya.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

5.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 16, reguladora
de la taxa per a la prestació del servei d’escola bressol municipal de Breda
Antecedents
Degut a les baixades en l’import per alumne equivalent en les subvencions públiques per al
funcionament de les escoles bressol municipals, aplicades pel govern de la Generalitat de
Catalunya, des del curs passat 2010-2011, pel que l’ajut per infant ha passat de 1.800,00€ a
1.600,00€.
Tenint en compte el context econòmic i social actual i el cost de manteniment i funcionament del
centre escolar.
Es fa del tot necessari aplicar un augment en les quotes dels serveis de l’escola bressol
municipal.
Legislació aplicable
Article 15 al 21 i 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Article 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
D’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, l’acord d’aprovació de la
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa és competència del Ple i la validesa de
l’acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, tal com estableix
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril.
En relació a l’article 17.4 del RDL 2/2004 de, de 5 de març, es disposa que en tot cas, els acords
definitius no entraran en vigor fins que s’hagi portat a terme la seva publicació.
Per tots aquells tributs que meriten l’1 de gener i tenen període anual es necessari que la
modificació de l’ordenança s’hagi publicat abans d’aquesta data per a que puguin entrar en vigor,
com és per exemple IBI, IVTM i altres taxes de meritament l’1 de gener i període anual.
Atès que aquesta Ordenança Fiscal número 16, reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’escola bressol, en el seu article número 7 disposa que el període impositiu i l’acreditament
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat

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

4

Ajuntament de
Breda

apareix quan es sol·licita el servei. Per tant, és un tribut que la publicació es pot fer en
posterioritat a l’1 de gener i entrarà en vigor al dia següent de la publicació.
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 16 que regula la
taxa de l’escola bressol, que quedarà redactada de la manera següent:
€
60,00
45,00

Matrícula
Material
Pagaments
25,00 setembre, amb la primera quota
20,00 gener, amb la quota del mes
Escolaritat mensual
De 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00 hores
De 9:00 a 17:00 hores
De 9:00 a 12:00 hores
De 9:00 a 15:00 hores
De 15:00 a 17:00 hores
Acollida
Fixa mensual, 1 hora o fracció
Eventual
1 hora o fracció
De 12:00 a 15:00 hores
De 12:00 a 17:00 hores
Dinar
Fix diari
Eventual
Berenar

140,00
205,00
112,00
180,00
78,00
45,00
7,00
9,00
17,00
4,50
5,70
0,60

Segon.- Publicar el present acord mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació i al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies a fi que les persones
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Cas que no es presentessin al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors
provisional, sense necessitat de cap més acord plenari.
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.
Intervencions
El Sr. Dídac Manresa com a portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya,
manifesta que la primera lectura que es fa de la proposta, el que s’ha pujat no ha estat en
matricules ni en preu de material, tampoc es modifica la quota referent als dinars- l’Alcalde
intervé manifestant que ho factura el Consell Comarcal-, el que si s’apugen són les taxes, suposa
un augment del entre el 10% i el 15%. Les aportacions de la Generalitat han disminuït un 26% o
27% i si l’Ajuntament ho apuja un 10 o 15%, semblaria justificable, problema, el balanç presentat
per el curs 2011/12 presenta un 90000 euros de dèficit. El que fa referència a ingressos de taxes
esta actualitzat amb aquest augment percentual? L’Alcalde manifesta que al tenir en compte el
concepte d’alumne per equivalència afecta menys a alumnes que venen a hores que no pas els
que venen tot el dia. El Sr. Manresa manifesta que es compren que no és un punt de partida que
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a l’actual consistori li agradi pujar les taxes de la escola bressol i més en curs en marxa. Es
manifesta que no s’està d’acord amb la política de retallades de la Generalitat ni a favor del pur
concepte de pujar els impostos a les famílies. No votaran a favor, ni en contra. El que es ve a dir,
és que hi ha una manca de finançament just de la Generalitat i que afecta als ens locals.
Manifesta que s’abstindran.
El Sr. Marín, com a portaveu del grup municipal Breda@XXI-PM, manifesta que votarà en
contra, ja què, les retallades afecten als sectors més necessitats. Estan en contra de les
retallades socials que ja hi ha hagut en el pressupost.
El Sr. Alcalde replica al Sr. Marín que els canvis socials s’haurien de discutir
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 abstencions
Breda@XXI: 1 en contra

6.- Adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia sostenible local
Antecedents
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses”,
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la
lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de
consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a
llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat
que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els
seus esforços.
L'Ajuntament de Breda té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per
reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes
d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de
fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les
seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència
energètica i aconseguir que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts
renovables.
Per l’anterior es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Breda fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta
el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a
2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
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Segon.- L’Ajuntament de Breda es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en
un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a
les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea
i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir
els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la
Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Breda es compromet també a elaborar un informe bianual per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les
fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú)
en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) i a la
Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la
província que s’hi adhereixin.
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

7.- Moció per la celebració d’un Ple anual de caràcter extraordinari per tal d’avaluar l’estat
del poble i la gestió municipal de l’equip de govern.
Antecedents
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
Atès que els òrgans de control i fiscalització de l'obra de govern són essencials pel correcte
desenvolupament de la democràcia representativa.
Atesa la necessitat per part de la població de conèixer de primera mà l'estat d'execució de l'obra
de govern i el cumpliment o no del programa electoral, així com la sincera necessitat d'avaluar i
corregir possibles desviacions en l'acció de govern.
Atès que tots els representants que conformen la totalitat del consistori, ja siguin al govern o a
l'oposició, han de rendir comptes al poble de llur acció política per tal de cumplir
escrupulosament amb els principis ètics i polítics més elementals com són el dret a la informació,
fiscalització i control del consistori.
Atès que òrgans de control de similars competències i objectius ja existeixen en ens
supramunicipals com poden ser el Parlament de Catalunya (Debat de Política General) o al
Congrés dels Diputats de l'Estat Espanyol (Debate sobre el Estado de la Nación)
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Breda proposem:
La celebració d'un Ple Extraordinari de caràcter anual sobre l'estat del poble. La celebració
d'aquest Ple ha de coincidir amb el calendari de la legislatura, de manera que s'hauria de
celebrar a finals de cada curs polític (juliol)
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La plena institucionalització d'aquest Ple per part del consistori, entenent-lo com a trascendent
tan per contingut com per simbolisme
Informar puntualment als vilatans i vilatanes de la celebració d'aquest Ple
Intervencions
El Sr. Joan Miquel Terradas en representació del grup municipal CiU, manifesta que es fan
comissions informatives, juntes de govern local, es donen còpies, es fan plenaris com en el dia
d’avui, es presenten els pressupostos, tot queda sobre la taula, tot es debat, creu que s’està des
de l’equip de govern dins el marc legal.
El Sr. Manresa, en benefici del seu dret de rèplica, simplement la proposta es que es vol aprovar
un ple anual de síntesi perquè els vilatans puguin accedir a aquesta informació que en les
sessions de junta de govern no poden accedir, no s’entén l’explicació del Sr. Terrades, perquè es
poden fer més coses que les que s’estan fent.
Votació
No s’aprova la moció, amb el següent resultat:
CIU: 4 en contra
Tots per Breda: 2 en contra
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: 1 a favor

8.- Moció per la creació d’un pla d’estalvi energètic.
Antecedents
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
Atès que el consum energètic s'ha multiplicat en els últims anys de manera exponencial, pujant
de manera desmesurada la factura corrsponent a electricitat.
Atès que el context global de crisi econòmica obliga a tots els organismes públics a reduir part de
les seves partides en despesa, sobretot aquella considerada supèrflua.
Atès que la situació econòmica del nostre municipi no s'escapa de la inèrcia global i presenta un
dèficit de més de 2 milions d'euros, herència sens dubte del context global de crisi però també a
causa de la deficitària gestió municipal.
Atès que el context general ens obliga a ser més curosos que mai amb el diner públic i a
esmerçar tots els esforços possibles per optimitzar els recursos disponibles, així com eixugar les
despeses sense afectar les línies vermelles de l'estat del benestar.
Atès que el futur enllumenat del conjunt del Monestir i el corresponent augment de la despesa
energètica suposarà un increment notable en la factura de la llum.
Atès que altres pobles de la contrada com Hostalric estan duent a terme mesures encarades cap
a l'estalvi energètic.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Breda proposem:
La creació d'un Pla d'Estalvi Energètic per tal de reduir la despesa en electricitat.
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat

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

8

Ajuntament de
Breda

El Pla d'Estalvi Energètic ha d'incloure tan les instal·lacions ja existents com les futures, de
manera que aquestes hagin de seguir necessàriament criteris d'estalvi energètic
La redacció d'aquest Pla ha de ser una prioritat per l'equip de govern local i s'ha de realitzar tan
ràpidament com sigui possible.
Intervencions
El Sr. Alcalde President, manifesta que dins els antecedents es presentés per part del ponent de
la moció, aquest dèficit de més de 2 milions d’euros que té l’Ajuntament, el qual no es
comparteix.
Tanmateix l’Alcalde President manifesta que acabant d’aprovar el pacte d’alcaldes en què es té
en compte tot l’exposat en la moció, es votarà en contra perquè tot el treball fet per portar al
plenari l’acord d’adhesió al pacte d’alcaldes que comprèn el pla d’estalvi energètic no hagués
servit de res i per tant fa i es innecessària aquesta moció.
El Sr. Amargant, manifesta que aquesta adhesió determina molta feina per fer en un any i que
també és molt fàcil sortir-se d’aquest pacte d’alcaldes si en un any no s’ha aportat tota la
documentació. ERC no ha retirat la moció per tal d’adoptar un compromís per part de tot els
grups de tirar endavant la moció i el pla d’estalvi energètic.
El Sr. Alcalde President, replica que li respecta la seva manifestació, però que aquest pacte és
un compromís i per tant no s’agafen dos compromisos per la mateixa cosa.
El Sr. Manresa, manifesta que no s’entén aquesta forma de govern, en el sentit de que una
moció que es sap que s’està treballant, doncs es votarà en contra, hauria de ser el rebés,
s’aprova perquè des de l’equip de govern ja s’està treballant en aquest sentit.
El Sr. Alcalde President, li manifesta el contrari, la lectura d’aprovar dues vegades la mateixa
cosa no és procedent. Es pregunta perquè no s’ha informat el grup d’Esquerra sobre el que fa
l’equip de govern en aquest sentit, tenint en compte que fa deu dies que ha sortit la possibilitat
d’adhesió al pacte d’alcaldes.
Votació
No s’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 en contra
Tots per Breda: 2 en contra
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: 1 a favor

9.- Moció pel manteniment i millora de l’entorn rural del municipi de Breda.
Antecedents
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
Atès que el turisme sostenible de caràcter rural està en plena etapa de creixement i representa
una de les millors maneres de potenciar el nostre atractiu com a entorn natural i paisatgístic
privilegiat.
Atès que els entorns i camins rurals de la nostra vila resten descuidats i sense cap tipus de
senyalització de possibles rutes de l'entorn del Montseny o del Castell de Montsoriu.
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Atès que l'actitud del Consistori ha estat la de no mostrar el més mínim interès en potenciar les
rutes a peu com a model alternatiu de turisme sostenible, tot i sabent que això suposaria un
increment d'un determinat tipus de turisme.
Atès que els altres municipis de la contrada ja fa temps que aprofiten aquest potencial per
reactivar l'economia local a través del turisme sostenible de proximitat.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Breda proposem:
La creació d'un catàleg de camins rurals de l'entorn de la vila per la seva conservació i millora
La senyalització adient d'algunes rutes a peu per potenciar el turisme sostenible de proximitat
Intervencions
El Sr. Frias, del grup municipal Tots per Breda, manifesta que des del grup d’Esquerra, s’hauria
d’informar prèviament, perquè des de l’equip de govern s’està actuant en aquest sentit.
La Sra. Andrés, del grup municipal ERC manifesta, que no s’ha vist cap millora en aquest sentit
en els mesos de govern i que s’estalviaria entrar tantes mocions si es veiés que s’està treballant
en tots aquests punts.
El Sr. Manresa, del grup municipal d’ERC, manifesta que el que es fa és fiscalitzar l’actuació de
l’equip de govern sobre els fets palpables i no les promeses.
El Sr. Frías, replica que s’està treballant i no s’ha vingut a consultar, és un treball llarg de
reunions i això és un procés llarg.
El Sr. Manresa, manifesta que no ho dubta.
Votació
No s’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 en contra
Tots per Breda: 2 en contra
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: 1 a favor

10.- Moció per a la dedicació d’un espai públic a Salvador Riera i Fàbregas.
Antecedents
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
Atès que el dia 29 de gener de 2012, l’Associació de Veïns Vilatans de Breda organitza un
homenatge al fill de Breda, Salvador Riera i Fàbregas, en el qual es promou l’edició d’un llibre i
un seguit d’activitats relacionades amb el personatge.
Atès que una de les reivindicacions d’aquest homenatge és la de dedicar un espai o equipament
públic al personatge esmentat.
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Breda proposa al
Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Dedicar a Salvador Riera i Fàbregas sota el nom de “Plaça de Salvador Riera i
Fàbregas”, la confluència entre el carrer de la Independència, el carrer del Doctor Simon, el
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carrer de Joan XXIII, l’Avinguda de Francesc Macià i la carretera d’Arbúcies, coneguda, fins ara,
sota el nom de “mitja rotonda”.
Segon.- Que la nova denominació consti en dues plaques a banda i banda de la pedra erigida
sobre el parterre de la plaça esmentada.
Tercer.- Que la nova denominació consti en tota la documentació oficial en la qual sigui
necessari fer esment de la plaça.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

11.- Moció per demanar la fi de la monarquia i la dimissió de Joan Carles I
Antecedents
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
Atès que la monarquia és una institució antidemocràtica, en la qual una família ostenta el poder
de forma hereditària.
Atès que la monarquia és una institució discriminatòria, ja que no és accessible a la població ni
les seves accions són controlables jurídicament.
Atès que la monarquia crea dues classes de persones, on una família se situa per sobre la resta
de ciutadans.
Atès que el monarca espanyol Juan Carlos I ocupa el poder sense haver estat escollit pel poble
ni haver estat referendat en un referèndum jurídicament vinculant.
Atesa l’assignació econòmica desproporcionada que l’Estat espanyol atorga anualment a la
monarquia, i el cost econòmic que suposa a tots els ciutadans el manteniment d’aquesta
institució.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-Breda proposa:
Retirar el suport moral de l’Ajuntament de Breda a la monarquia espanyola.
Demanar la dimissió del monarca espanyol Joan Carles I.
Demanar la supressió de la monarquia en tant que institució caduca en els temps que vivim.
Reiterar la voluntat del consistori bredenc de viure en un estat plenament democràtic, on es
respecti la sobirania popular i on els càrrecs d’Estat i de govern siguin escollits de forma
totalment democràtica.
Votació
No s’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 en contra
Tots per Breda: 2 en contra
ERC: 4 a favor
Breda@XXI: 1 a favor
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12.- ASSUMPTES URGENTS.
No hi ha assumptes urgents

13.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Marín, prega la creació d’una Comissió per fer una fira de la ceràmica a Breda i crear un
projecte de fira de la ceràmica.
El Sr. Alcalde President ho recull en els precs i demana que es posi en contacte amb la regidoria
corresponent.
El Sr. Frias, contempla que totes les idees que pugui aportar el grup municipal del Sr. Marín
seran benvingudes i s’està treballant en aquest sentit per part de dinamització econòmica.
En un altre sentit el Sr. Pujol, manifesta que es va entrar una instància demanant veure i rebre
còpia de documents, això no és el que es pot entendre com a transmissió de la documentació i
l’altre informació tampoc s’ha rebut res.
El Sr. Alcalde President fa una pregunta per aclarir els fets en aquest sentit, al Sr. Manresa,
demanant que respongui si des de serveis administratius se li va enviar un correu per a poder
consultar l’expedient del centre de dia i després aniríem fent els altres expedients.
El Sr. Manresa, respon que sí.
El Sr. Alcalde President, manifesta que s’han ofert coses i que no s’ha vingut a mirar els
expedients.
El Sr. Manresa, manifesta que són 2 documents dels 14 que es van demanar que s’han vist i que
s’està d’acord a que es faria de mica en mica.
El Sr. Alcalde President manifesta que no hi ha cap problema per aportar les dades, expedients,
etc.
En un altre sentit, la Sra. Andrés pregunta al regidor de salut, sobre l’estat del CAP.
El Sr. Terradas, manifesta que tot segueix igual.
La Sra. Andrés, pregunta si s’ha fet alguna gestió des de l’equip de govern per continuar lluitant
per la reobertura del servei de nit del CAP de Breda.
El Sr. Terradas, respon, que es segueix en contacte amb les persones responsables i tot
continua igual.
El Sr. Alcalde President, manifesta que es va estar reunit amb el Sr. Sancho i que de les dades
es van passant des de Girona, es va dir que hi havia un compromís en aquest sector i que
s’avaluaria les incidències i lligams amb tots els proveïdors.
La Sra. Andrés pregunta si es tenen dades sobre les persones que han necessitat el servei
d’urgències de nit.
El Sr. Terradas, respon que es passen les dades de les incidències i que es faran públiques.
La Sra. Andrés, manifesta que s’hauria de fer un estudi de l’impacte del tancament del CAP a
nivell local.
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El Sr. Terradas, respon que es farà l’estudi.
En un altre sentit, el Sr. Manresa, pregunta sobre la incidència de l’IBI al municipi de Breda.
El Sr. Alcalde President, manifesta que l’impacte de l’increment en el municipi de Breda serà de
zero, perquè les revisions del 2006 i 2007 a nivell de cadastre ho possibiliten.
En un altre sentit, el Sr. Amargant pregunta al regidor de serveis si hi ha previst fer alguna
actuació en els passos de vianants.
El Sr. Anglada, respon que no s’ho han plantejat de moment.
El Sr. Amargant, manifesta que hi va haver una situació incòmode en el municipi entre un vianant
i un cotxe en el pas de vianants.

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

L’Alcalde,
Jordi Iglesias i Salip
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