Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 4/2013
Caràcter: Ordinari
Dia: 28 d’octubre de 2013
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:55 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
Secretaria
Sra. Meritxell López i Rion, secretaria accidental.

ORDRE DEL DIA:
0.- Votació per incloure un punt a assumptes urgents.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29 de juliol
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
3.- Es dona compte al Ple del següents decrets i acords de les Juntes de Govern:
- Decret núm. 307 de 18/9/2013, nomenament secretaria accidental Meritxell Lopez.
- Decret núm. 308 de 19/9/2013, delegació de signatura de la Secretaria Intervenció
Municipal a la Sara Bombí Roca.
- Acord de la Junta de Govern núm. 18 punt 4.1. Contractació del personal destinat a
la Brigada Jove 2013.
- Acord de la Junta de Govern núm. 18 punt 4.2. Contractació per urgència de la Sra.
Ana Adela Hernandez Rodríguez.
- Acord de la Junta de Govern núm. 18 punt 4.3. Contractació per urgència de la Sra.
Raquel Godoy Talleda.
- Acord de la Junta de Govern núm. 19 punt 4.1. Contractació per urgència de la Sra.
M. José Bañon Carreras.
- Acord de la Junta de Govern núm. 20 punt 4.3. Contractació per urgència a Núria
Sebastià Clos.
- Acord de la Junta de Govern núm. 20 punt 4.4. Contractació del Sr. Abel Jiménez
Alsina, com a personal destinat a la Brigada Jove 2013.
4.- Informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
5.- Informe de intervenció sobre el Pla d’ajust.
6.- Remissió de la informació sobre els marcs pressupostaris al MINHAP.
7.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 22 d’agost de 2013: “5.3. Aprovació
inicial del Reglament i Normes de participació de la II Fira de l’Olla.”
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8.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2014.
9.- Aprovació inicial Exp. 2/2013 de suplement de crèdit.
10.- Aprovació inicial Exp. 3/2013 de transferència de crèdit.
11.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en relació amb el
Pla Parcial número 2 de Can Ribas.
12.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Breda per
ajustar els límits entre el Pla Parcial 6 i el Pla Parcial 12 de Breda.
13.- Aprovació festes locals 2014.
14.- Aprovació expedient de cessió del Centre d’Atenció Primària de Breda al Servei Català de la
Salut.
15.- Adhesió al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de
Catalunya.
16.- Moció en suport a la vaga indefinida i de les reivindicacions dels docents de les illes balears.
17.- Moció per l’aturada definitiva i desmantellament del projecte castor.
18.- Moció per instar a l’Ajuntament de Breda a aprofitar els serveis laborals que s’ofereixen des
dels Instituts de les poblacions veïnes.
19.- Moció de suport al manifest per la dignitat democràtica davant la banalització del nazisme.
20.- Moció per la demanda de la inclusió al pressupost de la generalitat 2014 de la partida
referent a la creació del carril-bici a l’estació de ferrocarrils.
21.- Assumptes urgents.
Aprovació provisional de l’Estudi de Detall de la UA 14 “ Verge de Montserrat” en el municipi de
Breda.
22.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
0.- Votació per incloure un punt a assumptes urgents: Aprovació provisional de l’Estudi de
Detall de la UA 14 “ Verge de Montserrat” en el municipi de Breda.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb les vots favorables de CiU,
TxB i d’ERC-Breda i l’abstenció del grup Breda@XXI-PM.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29 de juliol.
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.
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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2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la de
control i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en compliment del
que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, l’alcalde dóna
compte succinta al Ple de les resolucions que ha adoptat des de l’ultima sessió ordinària
plenària, i es relacionen a continuació les actes de les Juntes de Govern Local celebrades:
13JG2013 del 8 de juliol
14JG2013 del 22 de juliol
15JG2013 del 5 d’agost
16JG2013 del 22 d’agost
17JG2013 del 2 de setembre
18JG2013 de 16 de setembre
19JG2013 de 30 de setembre
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.- Es dóna compte al Ple del següents decrets i acords de les Juntes de Govern:
- Decret núm. 307 de 18/9/2013, cessament secretari accidental Èrik Sureda.
- Decret núm. 308 de 19/9/2013, delegació de signatura de la Secretaria Intervenció Municipal a
la Sara Bombí Roca, des de 19/09 fins a la incorporació de Secretari Intervenció d'habilitació
estatal.
- Acord de la Junta de Govern núm. 18 punt 4.1. Contractació del personal destinat a la Brigada
Jove 2013.
- Acord de la Junta de Govern núm. 18 punt 4.2. Contractació per urgència de la Sra. Ana Adela
Hernández Rodríguez.
- Acord de la Junta de Govern núm. 18 punt 4.3. Contractació per urgència de la Sra. Raquel
Godoy Talleda.
- Acord de la Junta de Govern núm. 19 punt 4.1. Contractació per urgència de la Sra. M. José
Bañon Carreras.
- Acord de la Junta de Govern núm. 20 punt 4.3. Contractació per urgència a Núria Sebastià
Clos.
- Acord de la Junta de Govern núm. 20 punt 4.4. Contractació del Sr. Abel Jiménez Alsina, com a
personal destinat a la Brigada Jove 2013.
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4.- Informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
Segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’han de trametre els
informes que preveu l’article 4.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i
Coneixement.
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes presentats telemàticament, corresponents
al tercer trimestre de 2013 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i
Coneixement.

5.- Informe de intervenció sobre el Pla d’ajust
Atès que segons el Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, s’ha de donar compte al Ple de
l’informe de intervenció sobre la informació trimestral tramesa al Ministeri d’Hisenda sobre el Pla
d’ajust.
Vist l’informe presentat corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2013, en donem compte al
Ple.

6.- Aprovació de la informació sobre els marcs pressupostaris retuda al MINHAP
Antecedents
Atès que l’ordre HAP/2105/2012 de l’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament de la informació, previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, que estableix a l’article 6 la obligació de remetre
informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini, i en els que s’emmarcarà la elaboració
dels pressupostos de les Entitats locals.
Legislació aplicable
Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar els formularis presentats el passat 25 de setembre de 2013 al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) de informació dels marcs pressupostaris del
període 2014-2016, en compliment a l’ordre HAP/2105/2012 de l’1 d’octubre.
Segon.- 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 majoria absoluta amb els vots favorables de CiU i
TxB i l’abstenció dels grups municipals d’ERC-Breda i Breda@XXI-PM.
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7.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 22 d’agost de 2013: “5.3.
Aprovació inicial del Reglament i Normes de participació de la II Fira de l’Olla.”
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
“5.3. Aprovació inicial del Reglament i Normes de participació de la II Fira de l’Olla
Antecedents
Des de l’Àrea de Promoció econòmica s’ha vist la necessitat de dotar la II Fira de l’Olla de Breda
d’un reglament i normes de participació.
S’ha creat un reglament que en regula l’objecte i denominació; l’estructura i localització; la
distribució d’espais; el muntatge i desmuntatge; la seguretat i la inscripció.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres
presents l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament i normes de participació de la II Fira de l’Olla de
Breda.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, 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.- Ratificar el present acord en el proper Ple ordinari que es celebri.
Quart.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme aquest
acord.”
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Ratificar l’aprovació inicial del Reglament i Normes de participació de la II Fira de l’Olla.
Segon.- 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.
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8.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2014.
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 2014.
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.- Modificar per a l’exercici 2014 i següents, part de les ordenances fiscals números 1, 4,
8, 11, 15, 18 i 24 segons el següent detall:
- Ordenança fiscal número 1 Impost sobre béns immobles
De l’article 7, es modifica del punt dos el tipus de gravamen, serà del 0,565 per cent quan es
tracti de béns urbans.
- Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana
Es modifiquen els percentatges que es detallen a l’article 7 :
1. D’acord al que preveu l’article 107.4 i 108.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; per determinar l’import
de l’increment real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditament el
percentatge que resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i
cinc anys, el 3,50 per cent.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys,
el 2,90 per cent.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze
anys, el 2,54 per cent.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys,
el 2,30 per cent.
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del 28 per cent.
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- 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
Es modifiquen els següents imports de l’article 6 :

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
Taxa placa de gual
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- 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
Es modifiquen els següents imports de l’article 6 :
Epígraf
1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb casetes d’entitats públiques,
societats, casinos, penyes, tertúlies, etc., per m2 o fracció i dia
2. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la construcció de casetes
amb finalitats comercials o industrials, per cada m2 o fracció i dia
3. Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes
ràpides i similars. Per cada m2 o fracció i dia
4. Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a gronxadors, aparells
voladors, cavallets, jocs, cotxes de xocs i, en general, qualsevol mena d’aparells
de moviment. Per cada m2 o fracció i dia
5. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles. Per cada m2 o
fracció i dia
6. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs o
teatres. Per cada m2 o fracció i dia
7. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o
parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs.
Per cada m2 o fracció i dia

€
0,64
0,64
0,64

0,64
0,64
0,64

0,64

- Ordenança fiscal número 15 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
Es modifiquen els següents imports de l’article 6 :
€
1. Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament
urbanístic
2. Procediment de consulta prèvia potestativa (llicències ambientals tipus A i B)
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
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)
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
6. Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions innòcues
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
8. Procediment corresponent a llicència municipal específica, regulada per
normativa de caràcter sectorial, per a activitats innòcues
9. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental
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- Ordenança fiscal número 18 Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Es modifiquen els següents imports de l’article 6 :
Epígraf primer. Conducció de cadàvers:
1. Servei d’enterrament
Epígraf segon. Concessió de sepultures
5.- Traspàs de titularitat d’un nínxol
6.- Duplicat de títol de nínxol
Epígraf tercer. Manteniment:
Per la conservació i manteniment de tombes en un any
Per la conservació i neteja dels nínxols en un any
Epígraf quart. Altres serveis funeraris
1.- Per treure i col·locar làpida
2.- Neteja de nínxol

€
148,50
32,80
32,80
58,50
20,50
20,50
97,50

- Ordenança Fiscal núm. 24 Preu públic per la prestació de serveis en la biblioteca i
telecentre municipal
L’epígraf 3 de l’article 4, queda segons el següent detall :
Epígraf 3. Fotocòpies
1. DIN A4 b/n
2. DIN A4 color
3. DIN A3 b/n
4. DIN A3 color

€
0,12
0,20
0,15
0,25

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
El Sr. Dídac Manresa, en representació del grup municipal d’ERC-Breda, diu que del punt 8 en
endavant de les balances fiscals les valoren favorablement, però que no poden aprovar perquè
no les tenen amb el suficient temps per estudiar-se-les.
Demana que si es poden avançar per correu electrònic.
Demana si es poden fer les votacions per separat la 1 amb les altres.
El Sr. Alcalde manifesta que pel tema de ls rebaixa de les plusvàlues s’ha sabut aquest matí i
que demana perdó per la tardança que s’ha tingut la informació.
El Sr. Dídac diu que estan a favor de la modificació, però no poden aprovar-ho quan se’ls
informa en el mateix moment com als vilatans.
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Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups
municipals de CiU i Tots per Breda, els vots en contra del grup municipal d’ERC-Breda i
l’abstenció del grup municipal Breda@XXI.

9.- Aprovació inicial Exp. 2/2013 de suplement de crèdit
Antecedents
Atès que la JG de 16/09/2013 va aprovar la contractació de l’empresa Brecubat S.L. per a
treballs de substitució de llums de vapor de mercuri per llums de vapor de sodi ja que la
Diputació de Girona ens ha concedit una subvenció per portar-ho a terme, i essent insuficient el
crèdit per atendre aquesta nova despesa, d’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, en
el que el finançament dels suplements de crèdits es pot fer indistintament amb algun o alguns
dels recursos que s’estableixen en el citat article.
Fonaments de Dret
Article 177 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.
Articles 35 i 36 del Reial decret 500/1990.
Proposo:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit núm. 2/2013:
Incrementar el Pressupost de despesa
Grup Econòmica Denominació
9
63301
Inversió de reposició
TOTAL

Import €
11.000,00
11.000,00

Finançat amb la subvenció de Diputació de Girona, expedient MA/7023:
Incrementar el Pressupost d’ingressos
Econòmica Denominació
76100
Subvenció Diputació de Girona
TOTAL

Import €
11.000,00
11.000,00

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no
presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost
sense necessitat de posterior acord plenari.
Tercer.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit per
capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.
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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.

10.- Aprovació inicial Exp. 3/2013 de transferència de crèdit
Antecedents
Atès que l’àrea d’Hisenda d’aquesta Corporació ha sol·licitat una transferència de crèdit entre
partides de diferent grup de despesa i capítol per a fer front a despeses que ja no tenen saldo a
la bossa de vinculació general.
Fonaments jurídics
De conformitat amb l’article 40 del Reial Decret 500/1990, la transferència de crèdit és aquella
modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la quantia del mateix,
s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent nivell de
vinculació jurídica.
PROPOSO:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit 3/2013 del pressupost de
despeses de la Corporació, en les aplicacions pressupostaries que tot seguit es detallen:
Grup Econ.
Descripció
0 31000 INTERESSOS PRÉSTECS
0 91300 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS
REPAR. I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES (VIALS,
1 21000 PARCS, CRTA.)

Import
-16.000,00
7.000,00
9.000,00

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no
presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost
sense necessitat de posterior acord plenari.
Tercer.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit per
capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.
Intervencions
El Sr. Josep Amargant, en representació del grup municipal d’ERC-Breda, pregunta com es
gastaran aquest diners.
Que s’han presentat 2 escrits pel carrer Gaserans i que només s’ha contestat 1.
L’alcalde li respon que això és una modificació de crèdit de l’exercici en curs per fer front a
manteniment en general i no res puntual.
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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11.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en relació
amb el Pla Parcial número 2 de Can Ribas.
Antecedents
El municipi de Breda necessita aconseguir els terrenys necessaris per a poder edificar un centre
d’educació secundària pel municipi.
Vist que el Pla parcial PP2 Can Ribas, està situat a l’oest del municipi, preveia la qualificació com
a sistema d’equipament educatiu d’una parcel·la de 10.000 m2 situada al costat de l’escola
municipal, la qual es destinaria a la construcció del centre d’educació secundària.
L’esmentat Pla Parcial es va aprovar definitivament per la Comissió d’urbanisme 19/12/2007
restant pendent la seva executivitat a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, el qual no
s’ha tramitat.
L’objecte de la present modificació puntual és la qualificació com a Sistema d’equipament
educatiu de la parcel·la de 10.000 m2 situada al costat de l’escola, determinada al PP2 Can
Ribas, per tal de poder ubicar-hi el centre d’educació secundària.
Vist que es va aprovar inicialment per acord de ple de data 29 de juliol de 2013 la present
modificació i va ser exposada al públic mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 155 de data 13 d’agost de 2013, en el diari el Punt de data 8 d’agost de 2013 i en
el taulell d’anuncis municipals i pàgina web.
Vist que no s’han produït al·legacions al respecte d’acord amb certificat emès per la Secretaria
Interventora Accidental en data 2 d’octubre de 2013.
Vist que s’han rebut els informes favorables del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, del Departament d’Agricultura i de l’Agència Catalana de l’Aigua, i l’informe de no
avaluació ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Vist que no s’han emès l’informe del Ministeri de Foment, i que el termini d’emissió ha
transcorregut, es procedent aprovar provisionalment el text de la modificació.
Legislació aplicable
Es segueix la tramitació que disposa l’article 96 del Decret Legislatiu 1 /2010 de 3 d’agost per el
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Es respecta el contingut de l’article 97 del mateix cos legal ut supra ressenyat, justificant la
necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i privats
concurrents. En definitiva, es tracta de permetre l’execució del propi planejament, per tant, no
existeix una valoració negativa d’aquesta modificació plantejada.
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 el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries
de planejament del municipi de Breda en relació amb el pla parcial de Can Ribas, redactat per
els serveis tècnics municipals. La concreta redacció que s’aprova inicialment és la que figura
diligenciada al citat expedient administratiu.
Segon.- Elevar l’expedient diligenciat d’aquesta modificació a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
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Tercer.- 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 majoria absoluta amb els vots favorables de CiU,
TxB i d’ERC-Breda l’abstenció del grup municipal Breda@XXI-PM.

12.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Breda
per ajustar els límits entre el Pla Parcial 6 i el Pla Parcial 12 de Breda.
Antecedents
Les NNSS de Breda aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
l’any 1991 determinaven, entre d’altres, dos sectors en sòl urbanitzable situats al Nord del Nucli
Urbà. Es tracta de PP12 Sector Industrial Nord i PP6 Cal Valent els quals estan pendents de
desenvolupar. El límit entre els dos sectors coincideix actualment amb el traçat d’un futur vial
nord-sud que connectarà la ronda est amb la carretera d’Arbúcies.
Aquest límit no es correspon amb cap límit físic existent i dificulta l’execució del planejament.
L’objecte de la modificació és ajustar el límit entre els sectors PP12 i PP6 per tal que sigui
coincident amb la carretera i facilitar la seva execució. La modificació manté els usos i ordenació
general previstos a les NNSS.
Vist que aquesta modificació es va aprovar inicialment en data 29 de juliol de 2013 per acord de
ple i que va ser exposada al públic per mitjà d’anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona número 155 de data 13 d’agost de 2013, en el diari el Punt de data 8 d’agost de 2013 i
en el taulell d’anuncis de l’ajuntament i en la pàgina web municipal.
Vist en el certificat expedit per la Secretària Accidental de data 2 d’octubre en què es certifica
que no hi hagut al·legacions al respecte.
Atès que s’han emès els informes sectorials del Departament de Medi Ambient, de l’Agència
Catalana de l’Aigua i del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i que no s’han
emès els informes del Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, ni del Ministeri
de Fomento.
Vist que no s’han emès els informes descrits anteriorment i que el termini d’emissió ha
transcorregut, es procedent aprovar provisionalment el text de la modificació.
Legislació aplicable
Es segueix la tramitació que disposa l’article 96 del Decret Legislatiu 1 /2010 de 3 d’agost per el
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Es respecta el contingut de l’article 97 del mateix cos legal ut supra ressenyat, justificant la
necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i privats
concurrents. En definitiva, es tracta de permetre l’execució del propi planejament, per tant, no
existeix una valoració negativa d’aquesta modificació plantejada.
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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 el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries
de planejament del municipi de Breda per ajustar els límits entre el Pla Parcial número 6 i el Pla
Parcial número 12. Aquesta modificació ha estat redactada per els serveis tècnics municipals. La
concreta redacció que s’aprova provisionalment és la que figura diligenciada al citat expedient
administratiu.
Segon.- Elevar l’expedient diligenciat d’aquesta modificació a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
Tercer.- 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 majoria absoluta amb els vots favorables de CiU,
TxB i d’ERC-Breda l’abstenció del grup municipal Breda@XXI-PM.

13.- Aprovació festes locals 2014
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu:
Antecedents
L’article 46 del RD 2001/83, de 8 de juliol, regula com a competència del Ple de la Corporació la
proposta de les dues festes locals que corresponen a la decisió del Ple de la Corporació.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació si
escau la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Proposar com a Festes locals per l’any 2014, les següents:
-

Dia 5 de setembre de 2014
Dia 8 de setembre de 2014

Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial del Departament del Departament
d’empresa i ocupació a Girona, pel seu coneixement i als efectes que corresponguin.
Tercer.- Facultar a l’alcalde 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

14.- Aprovació expedient de cessió del Centre d’Atenció Primària de Breda al Servei Català
de la Salut.
Antecedents
En data 30 de novembre de 1992 es va subscriure un conveni entre el Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de
Breda, a l’objecte que l’Ajuntament construís un Centre d’Atenció Primària en un solar de la seva
titularitat, a l’Avinguda Verge de Montserrat, número 19 d’aquesta localitat.
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En data 4 de maig de 1995, el Secretari Interventor de l’Ajuntament de Breda, certifica que el
Centre d’Atenció Privada de Breda, d’ara en endavant CAP de Breda, va ser acabada la seva
construcció en el mes d’abril de 1995.
En data 19 de maig de 1995 es va acordar en sessió plenària amb caràcter extraordinari, aprovar
definitivament la cessió gratuïta del CAP de Breda al Servei Català de la Salut.
En data 17 de febrer de 2012 i registre d’entrada número 318 el Servei Català de la Salut
requereix a l’Ajuntament de Breda, la tramitació de l’expedient de cessió de domini.
En data 14 de juny de 2012, el Secretari Interventor Accidental de l’Ajuntament de Breda, emet
informe indicant que el C.A.P., com a bé immoble a cedir, no consta inscrit en l’inventari
municipal, com a una única parcel·la on emplaçar-hi el Centre, sinó que resta pendent de fer la
segregació de finques procedent de la cessió en la corresponent reparcel·lació en l’any 1990, de
la qual en va sorgir dues parcel·les, una en la que s’emplacen el centre de dia, el centre
d’atenció primària i els serveis auxiliars i l’altre parcel·la on s’ubica el centre cívic.
Per acord de Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2012 es va aprovar segregar el solar
destinat a equipaments en diferents parcel·les entre les quals es troba la destinada a centre
d’assistència primària la qual va ser registrada en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de
Farners en la Secció Breda, tom 3322, llibre 98, full 126 finca 3634.
Posteriorment, en data 11 d’abril de 2013 i per acord de Junta de Govern Local, es va acordar
sol·licitar al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, la inscripció de l’obra nova del
centre d’atenció primària de Breda, procedint- se a la mateixa del que es deriva de la
corresponent nota simple expedida per el ressenyat registre.
Legislació aplicable
L’article 49 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, en disposa en el seu apartat primer, que els ens locals poden cedir gratuïtament
els béns patrimonials a altres administracions públiques, mitjançant acord plenari.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Cedir al Servei Català de la Salut l’edifici destinat a Centre d’Atenció Primària de Breda,
en benefici de la població.
Segon.- Exposar-ne al públic l’expedient per un període d’informació pública de 30 dies hàbils,
per mitjà d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el qual els interessats en
podran formular reclamacions o al·legacions.
Tercer.- Un cop exposat al públic, si no es produeixen al·legacions al respecte, es donarà
compte de l’expedient al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i s’enviarà
la documentació preceptiva al Servei Català de la Salut per formalitzar-ne la cessió.
Quart.- Facultar l’alcalde president per tal de poder executar aquest acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups
municipals de CiU i Tots per Breda i l’abstenció dels grups municipals ERC-Breda i Breda@XXI.
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15.- Adhesió al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de
Catalunya.
Antecedents
El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, juntament amb el conseller de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, els presidents de les quatre Diputacions, la secretària de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el president del Consell dels il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya, el president del Consell de Col·legis de Procuradors dels
Tribunals de Catalunya, el president de l’Associació Catalana de Municipis i el de la Federació de
Municipis de Catalunya són signants del Protocol d’execució de les diligències de llançament als
partits judicials de Catalunya.
L’objecte d’aquest Protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució de les
diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la
situació de les famílies o les persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’una
diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.
Les diputacions provincials, al FMC i l’ACM han de difondre aquest Protocol entre els municipis
agrupats i/o associats respectius, els quals poden, si així ho volen lliurar una comunicació
d’adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En compliment de l’acord de difusió la Diputació de Girona ens ha fet tramesa del protocol,
aprovat en la sessió plenària de data 16 de juliol de 2013.
Atenent el moment de crisi econòmica actual i tot el que provoca referent a procediments que
porten aparellada en execució el llançament de l’habitatge.
Per tal de posar en contacte amb la major celeritat els ciutadans afectats amb els serveis
municipals amb l’objectiu que aquests darrers coneguin la situació i puguin facilitar l’accés al
catàleg de serveis, contactes i possibilitats d’acció que hi hagi a cada moment, així com evitar
riscos i proporcionar garanties a les comissions judicials.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Adherir-se al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de
Catalunya.
Segon.- Comprometre la Corporació que representem a complir el que disposa el Protocol
d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.
Tercer.- Comunicar l’adhesió i el compromisos a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, juntament amb la resta de requisits formals inclosos en el Protocol.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Es deixa el punt sobre la taula per esperar més informació al respecte. No es posa ni a debat ni
a votació.
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16.- Moció en suport a la vaga indefinida i de les reivindicacions dels docents de les illes
balears.
El grup municipal d’ERC presenten la següent moció:
Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga indefinida que
va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La vaga ha estat convocada
contra la política educativa i lingüística del Govern.
El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat educativa i de la
societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten negativament l’escola, el
professorat i l’alumnat. Entre aquestes mesures n'hi ha que deriven del fet que les illes Balears
es situen a la cua de la inversió educativa de l'Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs
amb un 48% d'imposts pagats que no retornen i que ara amb l'afegitó de la crisi i de les mesures
de Mariano Rajoy afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions,
acomiadaments, concessió de beques o prestacions a l’alumnat o a les seus famílies.
A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol als territoris dels
Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que pretén impedir que el català
sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La dignitat d’uns docents directors de centre amb
el suport dels seus consells escolars que s’han negat a aplicar aquest decret, ha comportat
haver estat expedientats per Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest
programa, el TIL, ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears que el govern Bauzà ha ignorat completament amb l’aprovació d’un decret-llei per la via
d’urgència. La conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, mal
planificat, sense el consens necessari que necessita tota normativa educativa que es vulgui
posar en marxa dins un sistema educatiu. Bauzá fa feina per desmuntar un model lingüístic
escolar que funciona i que té l’aval del 87% dels pares i mares el curs passat, i del 90% dels
pares i mares enguany, que triaren el català com a llengua a l'ensenyament i no fa front a les
necessitats reals del sistema, com és el fracàs escolar,
El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei de símbols la qual
el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que atempta contra la llibertat
d'expressió i és anticonstitucional o amb el mateix sentit la Llei de Convivència. Aquestes lleis
pretenen amordaçar les opinions dels mestres i prohibir símbols de Mallorca a les escoles com
les quatre barres que l'any 1229 portà Jaume I a l'illa de Mallorca.
En aquest sentit, les noves propostes del ministre espanyol de convertir el castellà com a llengua
vehicular a tot l’Estat Espanyol atempten de bell nou contra el sistema d’immersió lingüística de
Catalunya, fet pel qual entenem i compartim a bastament les reivindicacions i protestes del poble
balear.
A nivell del nostre poble, l’Assemblea Educativa, impulsada conjuntament per mestres i mares i
pares d’alumnes, han lluitat activament tots aquests mesos per mostrar el rebuig de la nostra
comunitat educativa a la LOMCE (Llei Wert) i a les retallades en matèria educativa que
perjudiquen i posen en situació d’extrema debilitat tot el sistema públic d’educació de la nació
catalana.
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu suport a la comunitat educativa de les Illes
Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzin.
Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de Tractament Integral de
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Llengües per afectar negativament a la pervivència de la llengua catalana pròpia del nostre
municipi i pel fet que la seva aplicació en cap cas ajudarà els alumnes de les escoles illenques a
millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa
de forma adequada, ans al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en
conjunt.
Tercer.- Demanar al Govern de les Illes Balears retiri els avantprojectes de la Llei de símbols i de
la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat d'expressió i pretenen esborrar les
nostres senyes d'identitat comunes.
Quart.- Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears respecte
a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials.
Cinquè.- El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu més absolut suport a l’Assemblea Educativa de
Breda manifesta la voluntat de col·laboració i entesa pel desenvolupament de totes les accions
que s’escaiguin per tal de salvaguardar el nostre model educatiu públic.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb els vots favorables de CiU,
TxB i d’ERC-Breda l’abstenció del grup municipal Breda@XXI-PM.

17.- Moció per l’aturada definitiva i desmantellament del projecte castor.
El grup municipal d’ERC presenten la següent moció:
EL 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per tres
grans infraestructures: una planta marina davant la costa del delta de l’Ebre, 20 quilòmetres mar
endins davant de la costa del Delta, de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, que aprofita un jaciment
petrolífer esgotat a 1.750 metres de profunditat; un gasoducte de 30 quilòmetres, 22 dels quals
van pel subsòl marí i 8 per terra, al costat del riu Sénia, i una planta d’operacions terrestre
situada al terme municipal de Vinaròs (8 km), però físicament més propera als nuclis de població
catalans d’Ulldecona (6 km) i Alcanar (4 km).
Al llarg d’aquests anys, aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions d’Alcanar i
de la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i també d’un forta oposició
social encapçalada per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Des d’aquesta
Plataforma, des de l’Ajuntament d’Alcanar i des d’Esquerra Republicana de Catalunya, s’han
presentat diverses denúncies, al·legacions, queixes i preguntes tant al Parlament de Catalunya i
al Congrés de Diputats com davant la Comissió Europea sobre els dèficits, les mancances i els
dubtes que presentava el projecte. Però en totes les respostes s’assegurava que es complien els
requisits i la normativa vigent.
Aquesta infraestructura s’emmarca dins de la planificació estratègica dels sectors de l’electricitat i
el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte necessari i prioritari per ser el reservori
subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer pas en posar-la en funcionament ha estat la
injecció de gas al subsòl marí (on abans hi havia hagut un pou petrolífer que ara està ja esgotat)
per emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar segons les demandes del mercat interior. De fet,
s’esperava que pogués atendre un quart de la demanda de gas natural de l’Estat durant un
període aproximat de 50 dies.
Abans d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer, s’ha d’injectar el gas matalàs,
volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani perquè es
pugui extreure el gas útil a la pressió adequada fet que es produïa el 13 de juny de 2013.
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Malauradament, el 14 de setembre, l’Institut Geològic de Catalunya informava que des de feia
una setmana havia detectat un increment notable de l’activitat sísmica davant de la costa del
Delta, a uns 20 quilòmetres mar endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de
Ritcher. Des de llavors fins a dia d’avui, s’han repetit centenars de sismes la magnitud dels quals
ha arribat a 4,2 graus en l'escala de Richter, el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de setembre
el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del magatzem de
gas Castor i demana a l’Institut Geogràfic Nacional informació detallada sobre els moviments
sísmics.
En paral·lel, la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que s’estudiessin
aquests efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava en el recurs d’alçada
que va presentar l’entitat el 8 d’abril de 2010 davant la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient,
en què recordava la necessitat d’incloure a la declaració d’impacte ambiental del projecte un
estudi sismològic sobre el risc per una falla pròxima a la plataforma marina. També l’Observatori
de l’Ebre, el mes d’octubre de 2007, havia alertat l’empresa promotora de la conveniència de
controlar oportunament els canvis sísmics que podria provocar a la zona d’injecció de gas al
dipòsit; i demanava que es fes un seguiment de tots els paràmetres necessaris abans, durant i
després de l’actuació. La Generalitat de Catalunya, en ser aprovada la Declaració d’Impacte
Ambiental del Castor l’octubre de 2009, que no incloïa un apartat per avaluar els riscos sísmics
associats al projecte, va reclamar que el projecte obtingués una valoració de l’Institut Geològic
de Catalunya; cosa que no es va tenir present
Davant la situació d’alarma social provocada entre la població pels constants sismes originats per
la injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor; i de la manca de transparència i
informació tant de l’empresa Escal UGS com de l’administració espanyola envers la ciutadania i
les institucions municipals i nacionals catalanes, en no considerar-les administrativament
afectades, el Grup municipal d’Esquerra de Breda proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Demanar al govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas
submarí Castor, i el seu posterior desmantellament, perquè la seva posada en funcionament no
ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornin a reproduir sismes d’igual magnitud o superior.
SEGON. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i defensa dels municipis
catalans afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que escaiguin davant les institucions
espanyoles i europees.
TERCER. Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol que
considerin part afectada els municipis catalans afectats pel sisme i els ofereixin la màxima
informació i transparència sobre tots els efectes que provoca i pot provocar diàriament l’activitat
del magatzem de gas Castor.
QUART. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre
d’Indústria, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, al comissari de Medi Ambient de
la Unió europea.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb els vots favorables de CiU,
TxB i d’ERC-Breda l’abstenció del grup municipal Breda@XXI-PM.

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

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

19

Ajuntament de
Breda

18.- Moció per instar a l’Ajuntament de Breda a aprofitar els serveis laborals que
s’ofereixen des dels Instituts de les poblacions veïnes.
El grup municipal d’ERC presenten la següent moció:
Atès que el passat mes de febrer de 2013 una delegació d’ERC-Breda es va reunir amb
responsables de l’IES Montsoriu per tractar la qüestió dels plans de Formació Professional i les
pràctiques en empreses que ofereixen.
Atès que des d’aquest curs, l’institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric també ofereix un CFGM
de tècnic en elaboració de productes alimentaris.
Atès que l’Institut Montsoriu d’Arbúcies ofereix dos CFGM; un de Gestió administrativa i l’altre de
Tècnic en construcció i muntatge d’autocars.
Atès que aquests cicles formatius ofereixen pràctiques laborals en empreses de la zona i
aquestes pràctiques són tan profitoses pels alumnes com per les empreses que se’n beneficien.
Atès que després de la trobada amb els responsables d’Arbúcies ja vam fer extensiva la
necessitat d’aprofitar aquestes eines que es posen al nostre abast i així ho vam comunicar al
regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Breda.
Atès que l’Ajuntament de Breda és un dels signants del conveni entre el Departament d’Educació
(ara Ensenyament), les empreses d’Arbúcies del sector de l’autocar, la PIMEC i els diversos
ajuntaments de la contrada.
Atès que, fins ara, no hem vist cap mesura concreta per part de l’Equip de Govern de fer
extensiva aquesta informació a les empreses i comerços del poble.
Atès que és necessari que les empreses bredenques, sigui quina sigui la seva especialització,
coneguin l’existència d’aquestes oportunitats laborals de les quals se’n pot treure un benefici
mutu.
Per tot això exposat, el grup municipal d’ERC-Breda sotmet a debat i votació del Ple els
acords següents:
1.- Que s’informi, mitjançant suport escrit, a tot el sector terciari del municipi de l’existència
d’aquestes pràctiques laborals i s’informi degudament de les potencialitats d’aquest servei.
2.- Que un cop difós efectivament l’existència d’aquests serveis, es comuniqui als instituts
d’Arbúcies i Hostalric la predisposició per part del municipi de Breda a la col·laboració real entre
organismes educatius i institucionals.
Intervencions
El Sr. Alcalde manifesta que ja tenim persones fent practiques i que ja estan fets els convenis
amb els Instituts.
El Sr. Frias diu que ja s’han mantingut converses amb els Instituts d’Arbúcies I Hostalric.
El Sr. Toni Marin, en representació del grup municipal Breda@XXI-PM, es queixa que les
persones en practiques treuen feina a les persones que estan a l’atur i treuen hores al
empresaris.
El Sr. Frias li contesta que no es cert, ja que només ensenyen com funcionen les feines i ajuden
a obrir portes al mon laboral al jovent i que és un complement de la formació.
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat

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

20

Ajuntament de
Breda

El Sr. Marín diu que s’ha de vendre més com a formació i pràctiques.
El Sr. Alcalde li remarca que es busca la no exclusió social dels alumnes.
El Sr. Andreu Pujol, en representació del grup municipal d’ERC-Breda, manifesta que els
empresaris estan mancats de professionals per fer servir màquines i que no en saben res
d’aquests convenis.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

19.- Moció de suport al manifest per la dignitat democràtica davant la banalització del
nazisme.
El grup municipal d’ERC presenten la següent moció:
El manifest ha estat impulsat per la Fundació Catalunya Fons, l’Associació Catalana per a la
Defensa dels Drets Humans i la Comissió per la Dignitat i compta amb l’adhesió de 23 entitats:
Acció Cultural del País Valencià; Amical de Mauthausen; Ara o mai; CADCI; CAL; Catalunya diu
prou; CCOO de Catalunya; CGT; CIEMEN; Comissió de Defensa ICAB; Fundació Congrés de
Cultura Catalana; Institut d’Estudis Catalans; Intersindical-CSC; La Xarxa; Obra Cultural Balear;
Plataforma pel Dret a Decidir; SOS Racisme i USTEC.
Manifest per la dignitat democràtica davant la banalització del nazisme
Darrerament s'està incrementant el nombre i la gravetat dels atacs verbals, de caràcter
agressiu, vexatori i ofensiu, contra ciutadanes i ciutadans de Catalunya, contra el poble català,
contra entitats catalanes i contra els nostres dirigents polítics. Se'ns acusa de ser racistes,
feixistes i fins i tot nazis i hitlerians pel fet d'aspirar a la sobirania de la nostra nació.
La inhibició de la policia, del ministeri fiscal i de les administracions públiques afavoreix
l'augment d'aquestes acusacions i declaracions, i fomenta el discurs de l’odi, la xenofòbia i la
confrontació entre els pobles.
Aquesta passivitat està derivant en una situació en què ja s’han donat senyals d'accions
violentes i d'intolerància com l’atac a la llibreria Blanquerna a Madrid l’11 de Setembre, mentre
que la impunitat ha facilitat la creació d'un clima en què es demonitza l'exercici per part dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya dels seus drets nacionals. En definitiva, cal actuar contra la
incitació a l'odi.
La banalització de l’ús del terme “nazi” és vexant per a qualsevol ciutadà i especialment per als
milions de víctimes dels terribles crims de l’Holocaust jueu, el Prorrajmos gitano i d’altres
col·lectius entre ells molts catalans durant el règim nacional socialista. I ho és quan s’equiparen
els catalans amb "nazis" i seguidors de Hitler.
Per tot això, les entitats signants, defensores dels drets humans, de la convivència entre els
pobles, de la tolerància i de la cultura, ens hem reunit amb l'objectiu de denunciar aquesta
situació davant l'opinió pública i els organismes estatals i internacionals.
Ens comprometem a actuar d'ara endavant, conjuntament, amb totes les eines del sistema
democràtic, encetant accions judicials en defensa de la ciutadania, donant suport als particulars,
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entitats i col·lectius d’arreu dels Països Catalans afectats per aquestes mostres d'odi i
menyspreu, i estimulant les institucions públiques a donar suport a les nostres demandes.
Per tot això exposat, el grup municipal d’ERC-Breda sotmet a debat i votació del Ple els
acords següents:
Primer: Expressar el suport del consistori del poble de Breda a aquest manifest
Segon: Fer arribar aquest acord de ple a les entitats adherides al conveni a través del correu
electrònic info@manifestdignitat.cat.
Intervencions
El Sr. Toni Marin, en representació del grup municipal Breda@XXI-PM, manifesta que també hi
ha actituds nazis per part de grups independentistes no només per part de grups espanyolistes.
El Sr. Andreu Pujol, en representació del grup municipal d’ERC-Breda, respon que no s’ha dit
que espanyolisme sigui igual a nazisme.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

20.- Moció per la demanda de la inclusió al pressupost de la generalitat 2014 de la partida
referent a la creació del carril-bici a l’estació de ferrocarrils.
El grup municipal d’ERC presenten la següent moció:
Atès que el passat 10 de juliol de 2013 es va aprovar a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del
Parlament de Catalunya la resolució 278/X que insta la Generalitat a redactar el projecte de
construcció d'un carril-bici que uneixi el poble de Breda amb l'estació de ferrocarrils Riells i
Viabrea-Breda.
Atès que el Departament d'Estudi i Planejament de la Generalitat, òrgan subordinat a la
Conselleria de Territori, s'ha compromès a tenir enllestit un esbós de projecte de construcció del
carril-bici abans que acabi l'any.
Atès que el Ple de Breda del passat 29 de juliol de 2013 es va aprovar per unanimitat de totes
les forces polítiques presents al Consistori la moció presentada pel nostre grup municipal d'unitat
política en la demanda del carril-bici.
Atès que, tal com s'apunta en proppassades mocions, el carril-bici és una reivindicació de
caràcter històric la qual quasi tots els grups polítics que han governat han promès, en major o
menor mesura, la seva realització.
Atès que el municipi de Riells i Viabrea ja disposa d'eines urbanístiques que contemplen la
creació d'aquest carril-bici; concretament un Pla Especial dins del seu Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
Atès que en la resolució mateixa 278/X en la lletra B.- es diu textualment que:
“Constituir un grup de treball entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de
Breda i el de Riells i Viabrea i representants dels grups municipals de l'Ajuntament de Breda,
atès que el traçat afecta tots dos municipis i atesa la preocupació ciutadana a Breda, que analitzi
les diferents alternatives existents en el procés de redacció del projecte”.
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Atès que en la lletra C de la mateixa resolució del Parlament fa esment a la col·laboració
econòmica per part del Departament de Territori en la construcció del carril-bici
Atès que la urgència de la redacció del projecte del carril-bici i la seva realització és, o com a
mínim hauria de ser, absolutament prioritària en l'agenda de legislatura de totes les forces
polítiques bredenques.
Per tot això exposat, el grup municipal d’ERC-Breda sotmet a debat i votació del Ple les
propostes següents:
1.- La necessitat imperiosa de constituir aquest grup de treball que es recull a la resolució 278/X
del Parlament per tal de fer efectiva la unitat política ja expressada en aquest mateix plenari en
anteriors ocasions.
2.- Que un cop constituït el grup de treball es pacti una calendarització de trobades i reunions
multilaterals de caràcter periòdic amb l'objectiu d'exercir un seguiment rigurós i sistemàtic del
projecte de construcció del carril-bici.
3.- Que l'equip de Govern municipal, com a poder executiu efectiu, faci totes les gestions que
estiguin al seu abast per tal que el projecte de redacció del carril-bici sigui pressupostat dins dels
pressupostos de la Generalitat del 2014.
Intervencions
L’alcalde explica que s’està treballant aquest i altres temes pels pressupostos de la Generalitat.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la corporació.

21.- Assumptes urgents.
Aprovació provisional de l’Estudi de Detall de la UA 14 “ Verge de Montserrat” en el
municipi de Breda.
Antecedents
Les NNSS de Breda, aprovades l’any 1991, determinen la Unitat d’Actuació número 14, en sòl
urbà, en concret en un sector d’ús residencial, el qual s’haurà d’executar pel sistema de
compensació prèvia redacció d’un Estudi de Detall.
Vist la redacció de l’expedient de l’Estudi de Detall de la UA 14, contenint la documentació
preceptiva i que té com objectiu el poder desenvolupar l’àmbit, els Serveis tècnics municipals han
elaborat els preceptius informes, mostrant el següent:
-

-

Informe dels paràmetres urbanístics, redactat per l’arquitecte municipal en data 25 de
març de 2013, fixa com a deficiència esmenable que caldrà revisar el redactat de la
normativa per tal que quedi clar que a la zona 2 només es podran fer un habitatge per
parcel·la. Com a altres consideracions, el projecte d’urbanització haurà d’incloure les
obres necessàries per garantir la connexió del sector amb la trama urbana, tant de
serveis com vialitat, garantint el correcte funcionament i accessibilitat al sector. També
haurà de garantir l’accés a les industries existents a l’est del sector.
Informe dels paràmetres edificatoris, redactat per l’arquitecte tècnic municipal en data 25
de març de 2013, que fixa el següent:
Plaça de la Vila, 9 17400 Breda
www.breda.cat

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

23

Ajuntament de
Breda

“...Referent a la part escrita de l’Estudi de Detall i pel que fa referència al punt 6.2
Condicions d’edificació, es volen posar de manifest les següents consideracions:
L’Article 4r del punt 6.2.1,- Zona d’edificació de illa tancada, Subzona 2,
(Eixample, B1), que es refereix a la “Cota de referència de l’alçada reguladora”, quan
es refereix a l’Article 25.1-a del Text Reforç de les Normes Subsidiàries, hauria
de referir-se a l’Article 56,- Alçades i a l’Article 72,- Alçada reguladora màxima i
nombre màxim de plantes.
L’Article 7è referent als Balcons i cossos sortints a carrer o espai públic, pel que fa a
l’alçada mínima, es considera que aquesta hauria de ser de 3.00 metres d’acord amb
l’Article 73,- Balcons i cossos sortits del Text Reforç de les Normes
Subsidiàries.
L’Article 11è,- Cobertes, quan diu:
“S’admet la formació de cobertes planes tipus banyera integrades a la
coberta de l’edifici on l’amplada mínima d’aquesta part de la coberta sigui de
1,00 m de les mitgeres o del carener de la coberta, i que la part frontal quedi a
1,50 m d’alçada de la part plana de la coberta, sempre i quan aquesta coberta
plana no es situí a la meitat de la vessant que dona al vial”
S’haurien de suprimir les referències a “coberta plana”, es proposa el següent
redactat:
“S’admet la formació, d’espais tipus banyera integrats dins de les
cobertes inclinades, amb el fi de situar exclusivament, elements
d’instal·lacions tipus aire condicionat, elements relacionats amb
l’energia solar, etc. Aquests espais tindran les dimensions mínimes
necessàries per les instal·lacions que s’ubiquin i no es podran col·locar
en la vesant que dona a vial, respectant distancies superiors a 1,00 m
del carener i de les mitgeres i a 2,00 m de la façana. Aquets espais
s’hauran de tapar amb elements metàl·lics calats seguint la pendent de
la coberta, a fi i efecte de no desvirtuar la forma inclinada de la coberta”.
L’Article 16è,- Condicions estètiques, contempla en seu últim punt, el tipus de
materials a emprar de les tanques de les parcel·les, es considera que en la Zona
d’edificació de illa tancada, Subzona 2, (Eixample, B1), no te objecte, per la qual
cosa es proposa suprimir aquets punt de l’Article 16è.
En relació al punt 6.2.2 Zona d’edificació en illa tancada, Suzona 3 (Pati d’illa),
s’hauria de suprimir la referència als articles que van del 67è al 77è del Text Refós
de les Normes Subsidiàries, ates que aquest es refereixen a la Subzona 2,
(Eixample).
Pel que a l’Article 19è,- Alçada màxima, es proposa la substitució del primer punt,
que diu:
“L’alçada màxima d’aquests cossos s’estableix en 4.00 m, i per sobre
d’aquest nivell nomes es podran construir elements separadors amb una part
opaca, fins un metre d’alçada i d’altre translúcida, fins un màxim de 2,00
metres”.
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Per aquest:
“L’alçada màxima d’aquest cossos s’estableix en 4.00 metres d’acord
amb els plànols 4 i 5 d’alineacions,façanes i seccions de l’ordenació
volumètrica del ED, per sobre d’aquest nivell nomes es podran construir
elements separadors entre edificacions veïnes totalment opacs fins una
alçada màxima de 1,80 metres, pel que fa a les façanes a vials les
tanques podran ser opaques el primer metre d’alçada i calat la resta de
tanca fins una alçada màxima de 1.80 metres.
En l’Article 21è,- Balcons i cossos sortints a carrer o espai públic, s’hauria de
prohibir també els ràfecs de coberta.
En l’Article 31è,- Edificacions auxiliars, per tal d’aplicar el mateix criteri d’aquets
Ajuntament des de l’aprovació de la Normes Subsidiàries l’any 1990, la coberta de
les edificacions auxiliars també serà inclinada com la de l’edificació principal amb la
qual ha de formar una unitat compositiva.
L’article 33è,- Plataformes de parcel·la, en el ED es diu que no es permet la
formació de plataformes superiors a la rasant del carrer, això suposa que si la planta
baixa de la nova edificació esta situada 1.00 metre per sobra de la rasant del carrer,
tal com s’especifica en l’Article 29è d’aquest ED, no permet sortir al mateix nivell de
la zona enjardinada des de la planta baixa i això constituiria un greuge comparatiu
amb la resta de parcel·les del municipi amb la mateixa qualificació on sempre s’ha
permès formar plataformes fins 1,00 metre d’alçada coincidint amb l’alçada opaca de
les tanques.
En l’Article 37è,- Condicions estètiques, en el ED es diu que a l’objecte de
mantenir un cert grau d’unitat estètica, s’especifica un acabat de les tanques que
donen a espais públics amb totxo ceràmic cara vista de color terròs. Considerem que
es suficient que aquest tipus d’acabat, es refereixi exclusivament a les tanques que
delimiten el Parc Urbà dissenyat en aquest ED. També considerem necessari que
l’alçada d’aquestes tanques estigui sempre referida a la rasant del Parc
independentment de la rasant interior de les parcel·les que tenen façana al Parc.
Pel que fa referència a la part gràfica d’aquest ED, es tindran en compte els següents
punts:
Plànol 4, Alineacions i Ordenació Volumètrica.
En la planta corresponent a la Zona d’edificació tancada – Subzona 2 B1 (Pati
interior 3), s’eliminarà la referència a la coberta plana tipus banyera...”
Vist el text refós presentat per els promotors i que s’han corregit les deficiències detectades i que
s’ha informat favorablement per els serveis tècnics municipals.
Vist que s’ha exposat al públic i que no hi hagut al·legacions al respecte
Legislació aplicable
L’article 50 del Decret Legislatiu 1/1990 d’urbanisme de Catalunya, regula el procediment de
tramitació dels plans urbanístics derivats, entre els quals, l’estudi de detall.
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Per tot allò exposat el Ple acorda per unanimitat dels membres presents l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte d’Estudi de Detall de la UA 14 “Verge de
Montserrat.
Segon.- Trametre l’expedient administratiu indexat i diligenciat a la Comissió d’Urbanisme de
Girona per tal de que procedeixi a la seva aprovació definitiva o elabori el corresponent informe
per tal de poder aprovar-lo definitivament.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb els vots favorables de CiU,
TxB i Breda@XXI-PM i l’abstenció del grup municipal d’ERC-Breda
22.- Precs i preguntes
El Sr. Josep Amargant, en representació del grup municipal d’ERC-Breda, pregunta com s’ha fet
la selecció de la Brigada jove.
El Sr. Alcalde li respon que han pogut entrat tots els que s’hi havien apuntat.
El Sr. Alcalde explica com van anar les bases i que es van resoldre tots els problemes posteriors.
El Sr. Amargant pregunta com està el tema de l’estelada.
El Sr. Alcalde respon que s’està a punt de fer-ho.
El Sr. Amargant pregunta com està el tema de passar els Plens per la ràdio.
El Sr. Frias respon que no es van comprometre per cap data i que hi estan treballant.
El Sr. Toni Marin, en representació del grup municipal Breda@XXI, pregunta com s’han fet les
contractacions per urgència i si hi ha borsa de treball.
El Sr. Alcalde respon que més endavant sortiran a concurs les places. I que s’ha prioritzat les
persones amb dificultats econòmiques.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la secretaria
accidental de la Corporació, en dono fe.

L’Alcalde,

La Secretaria accidental

Jordi Iglesias i Salip

Meritxell López i Rion
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