Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 1/2016
Caràcter: Ordinari
Dia: 25 de gener de 2016
Hora inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22:15 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
HI ASSISTEIXEN
Sr. Dídac Manresa i Molins (ERC – Acord Municipal)
Sr. Andreu Pujol i Mas (ERC – Acord Municipal)
Sra. Eva Andrés i Masó (ERC – Acord Municipal)
Sr. Josep Amargant i Argemí (ERC – Acord Municipal)
Sra. Núria Marès i de las Heras (ERC – Acord Municipal)
Sr. Samuel Torres i Torrent (ERC – Acord Municipal)
Sra. Judit Cortada Esteve (CiU)
Sra. Teresa Martorell Julià (CiU)
Sr. Jaume Anglada Sarsanach (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva)
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva)
Sr. Oscar Montero Martorell (CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – Poble Actiu)
Secretària
Sra. Maite Pérez Vicente, secretària

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària extraordinària del 17 de desembre.
2. Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
3. Donar compte del decret 545/2015 i del informa d’intervenció de l’expedient 8/2015 de
generació de crèdit.
4. Exp. 1/2016 d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.
5. Desafectar la finca i l’edifici com a domini públic i qualificació com a bé patrimonial.
6. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les activitats firals de Breda.
7. Aprovació metodologia per a la realització i valoració de l’inventari municipal.
8. Moció de condemna del franquisme i de suport a les causes contra els crims comesos.
9. Moció demanant mesures locals i a nivell de Catalunya per fer front a l’assetjament i
violències masclistes que s’estan duent a terme a la premsa i xarxes socials vers les dones
que es dediquen a l’acció política.
10. Moció per declarar Felip VI persona non grata a Breda.
11. Moció de declaració institucional de suport al nou govern independentista i d’inici de
legislatura constituent.
12. Moció per fer un manteniment de parcs i jardins en què no sigui necessària la
utilització d’herbicides tòxics com el glifosat.
13. Moció en defensa del model educatiu i lingüístic de Catalunya i de rebuig de la
LOMCE.
14. Moció per restituir el tercer metge de família al CAP de Breda.
15. Assumptes urgents.
16. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat
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1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària extraordinària del 17 de desembre.
Prèviament s’han repartit els esborranys de les actes 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.

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:





20JG2015, de 21 de novembre de 2015
21JG2015, de 23 de novembre de 2015
22JG2015, de 14 de desembre de 2015
23JG2015, de 28 de desembre de 2015

A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’Alcaldia durant
l’esmentat període.
Les Juntes esmentades, han estat facilitades als portaveus dels grups polítics mitjançant còpia en el
moment de notificació de la convocatòria del present Ple.
Intervencions
El Sr. Montero insisteix en que consideren que hi ha decisions que en comptes de passar-les per
Junta de Govern Local s’haurien de passar per Ple. Considera que no seria un problema fer un Ple
cada mes.
El Sr. Alcalde respon que a nivell administratiu no és tant senzill. Que preparar un Ple porta molta feia
administrativa tant abans, com després. A més a més, per la urgència de determinats assumptes, no
resulta pràctic passar-ho tot per Ple i acabaria portant més inconvenients que avantatges.
El Sr. Montero afegeix que a la web de l’Ajuntament no hi consten les actes de la Junta de Govern
Local des del 2014.
El Sr. Pujol respon que ja han requerit que es resolgui aquest problema.
La Sra. Andrés comenta que s’està treballant en la web de transparència de l’Ajuntament a través del
Consorci AOC, per tant, esperem tirar-ho endavant aviat.

3. Donar compte del decret 545/2015 i del informa d’intervenció de l’expedient 8/2015 de
generació de crèdit.
Es dona compte al Ple de la corporació del decret núm. 545/2015 de 24 de desembre pel qual
s’aprova l’expedient 8/2015 de generació de crèdit, previ informe de la secretària-interventora.
Atès que segons el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostaria, en la seva
aplicació a les entitats locals, s’ha de donar compte al Ple dels informes de Intervenció.
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Donem compte de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria
corresponent a aquest expedient.

4. Exp. 1/2016 d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits.
Antecedents
Atesa la necessitat de reconèixer extrajudicialment crèdits ja que durant el mes de desembre s’han
rebut factures i no hi ha prou consignació pressupostària.
Vist l’informe d’Intervenció de data 18 de gener de 2016.
Legislació aplicable
Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desplega el Capítol primer del
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits corresponents a exercicis anteriors que es relacionen
en l’annex adjunt a l’expedient, per un import total de 52.904,39 euros.
N. registre

NIF

F/2015/1921

A81948077

F/2015/1895

A81948077

F/2015/1897

A81948077

F/2015/1901

B82846825

F/2015/1902

B82846825

F/2015/1903

B82846825

F/2015/1904

B82846825

F/2015/1905

B82846825

F/2015/1906

B82846825

F/2015/1907

B82846825

F/2015/1908

A81948077

F/2015/1910

A81948077

F/2015/1913

A81948077

F/2015/1915

A81948077

F/2015/1917

A81948077

F/2015/1922

A81948077

F/2015/1952

B82846825

F/2015/1954

B82846825

F/2015/1948

B55135644

Proveïdor
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.

Aplic. 2015

FASE

Aplic. 2016

Import

164

22100

OPA

164

22100

129,23

165

22100

OPA

165

22100

19,58

165

22100

OPA

165

22100

793,07

165

22100

OPA

165

22100

49,60

165

22100

OPA

165

22100

298,49

165

22100

OPA

165

22100

660,43

165

22100

OPA

165

22100

626,50

165

22100

OPA

165

22100

237,29

165

22100

OPA

165

22100

200,38

165

22100

OPA

165

22100

280,34

165

22100

OPA

165

22100

2.149,20

165

22100

OPA

165

22100

502,79

165

22100

OPA

165

22100

62,25

165

22100

OPA

165

22100

42,17

165

22100

OPA

165

22100

45,69

165

22100

OPA

165

22100

59,71

165

22100

OPA

165

22100

96,96

ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.

165

22100

OPA

165

22100

106,96

ELECTRÒNICA
GIRONA 2012, S.L.

171

21400

OPA

171

21400

296,45

ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.

Text Explicatiu
DESPESA ELECTRICITAT
CEMENTIRI
MAGATZEM C/ NOU
ENLLUMENAT PUBLIC C/
PERE MASCARO
ENLLUMENAT PUBLIC
C/SELVA
ENLLUMENAT PUBLIC
AFORES
ENLLUMENAT PUBLIC C/
DOLORS CALLOL
ENLLUMENAT PUBLIC C/
GASERANS
ENLLUMENAT PUBLIC C/ST
HIPOLIT
ENLLUMENAT PUBLIC C/
AGUDES
ENLLUMENAT PUBLIC C/
DOLORS CALLOL
ENLLUMENAT PUBLIC
SECTOR POL.IND.CAN
GUILLEUMES
ENLLUMENAT PUBLIC TURO
SANTA ANNA
DESPESA ELECTRICITAT
CORREUS ANTIC
ENLLUMENAT PUBLIC C/
JOSEP COLL I CASTANYER
DESPESA ELECTRICITAT PL.
DE L'ESGLESIA
DESPESA ELECTRICITAT
MAGATZEM C/ NOU 17
ENLLUMENAT PUBLIC C/
SALVADOR ESPRIU
ENLLUMENAT PUBLIC C/ ST
FRANCESC
PROTECCIO CIVIL NISSAN
TERRANO REPARACIO
PONT DE LLUMS
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F/2015/1965

B17937434

BRECUBAT S.L.

171

21000

OPA

165

21000

967,75

F/2015/1966

B17937434

BRECUBAT S.L.

171

21000

OPA

165

21000

642,03

F/2015/2096

B17829581

MATERIALS VIÑAS

171

21000

OPA

171

21000

1.018,24

F/2015/2099

J17167750

SERVEIS BOHILS,
S.C.

171

21000

OPA

171

21000

845,79

F/2015/2100

J17167750

SERVEIS BOHILS,
S.C.

171

21000

OPA

171

21000

962,56

F/2015/2101

J17167750

SERVEIS BOHILS,
S.C.

171

21000

OPA

165

21000

114,95

F/2015/2102

J17167750

SERVEIS BOHILS,
S.C.

171

21000

OPA

171

21000

143,99

F/2015/1987

79304468P

CLARÀ IGLESIAS,
JORDI

333

2260903

OPA

334

2260903

302,50

F/2015/1992

G55244198

CONTAMINANDO
SONRISAS

334

2260902

OPA

334

2260902

1.800,00

F/2015/1993

G55244198

CONTAMINANDO
SONRISAS

334

2260902

OPA

334

2260902

154,92

F/2015/2076

B17454521

BREDA EXPRESS,
S.L.

334

2260902

OPA

334

2260902

65,69

F/2015/2103

G66211848

ASSOCIACIO
D'AMICS DE LA
FABRICA DE LIED

334

2260902

OPA

334

2260902

800,00

F/2015/1969

B17937434

BRECUBAT S.L.

338

2260906

OPA

338

2260906

172,76

F/2015/1972

J65074650

ANCAR POWER, SCP

338

2260905

OPA

338

2260905

1.210,00

F/2015/2087

B55083430

BUFET MÈDIC, S.L.

338

2260905

OPA

338

2260905

350,00

F/2015/2087

B55083430

BUFET MÈDIC, S.L.

338

2260906

OPA

338

2260906

490,00

F/2015/2089

B17023995

FRIT RAVICH, S.L.

338

2260906

OPA

338

2260906

745,22

F/2015/2095

79304468P

338

2260906

OPA

338

2260906

302,50

F/2015/2104

A17062670

338

2260906

OPA

338

2260906

452,54

F/2015/2106

B55083430

BUFET MÈDIC, S.L.

338

2260906

OPA

338

2260906

420,00

F/2015/1968

B17937434

BRECUBAT S.L.

340

21200

OPA

342

2120001

113,30

F/2015/1911

A81948077

320

22100

OPA

323

2210001

69,19

F/2015/1912

A81948077

320

22100

OPA

323

2210001

1.741,06

F/2015/1916

A81948077

320

22100

OPA

323

2210001

414,23

F/2015/1995

B17842022

CONSTRUCCIONS
JOSEP VIADER, S.L.

320

21200

OPA

323

2120001

505,78

F/2015/2084

J17167750

SERVEIS BOHILS,
S.C.

320

21200

OPA

1531

21000

221,01

F/2015/2102

J17167750

320

21200

OPA

323

2120001

34,49

F/2015/1909

B82846825

323

22100

OPA

323

2210002

370,72

F/2015/1923

A81948077

323

22103

OPA

323

2210302

547,65

F/2015/2109

35090429L

323

22104

OPA

323

22104

314,60

CLARÀ IGLESIAS,
JORDI
ARTS GRÀFIQUES
CANTALOZELLA, S.A.

ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU

SERVEIS BOHILS,
S.C.
ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA,
SAU
RAMOS MARTINEZ,
ANNA

FRA.267 MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT PUBLIC DEL
SECTOR C/ST.HIPOLIT
FRA.270 MANTENIMENT DE
L'ENLLUMENAT PUBLIC
SECTOR C/ST.ANTONI
FRA.A3133 MATERIAL PER
AL MANTENIMENT DE
PARCS I JARDINS
FRA.15071 MANTENIMENT
PARCS I JARDINS, VALLA
PL. DR. ROVIRA
FRA.15070 ESPORGAR
ARBRES DE LA PL.DE LA
VILA
FRA.15069 LLOGUER
CISTELLA MANTENIMENT
ENLLUMENAT PUBLIC
FRA.15068 LOGUER
CISTELLA
FRA.789 DISSENY I
MAQUETACIO DEL
DESPLEGABLE DEL MUSEU
ARAGAY
FRA.0003 ORGANITZACIO
DEL DIA DEL CIRC 14/11/15
FRA.0004 DESPESES DE
LES DIETES DELS ARTITES
DEL DIA DEL CIRC
FRA.BE15000321 SERVEI
TRANSPORT EXPOSICIÓ
TEMPORAL MUSEU ELS
FORNS
FRA.4/15 ACTE MUSICAL
FET AL MONESTIR DE
BREDA EL DIA 13/12/15
FRA.273 REPARACIO D'UNA
GARLANDA DE NADAL
FRA.1261 LLOGUER EQUIPS
LLUM CONCERT GRUPS
LOCALS 4 DESEMBRE 2015
FRA.A466/2015 SERVEI
D'AMBULANCIA PER A
ACTES DE FESTES
FRA.A466/2015 SERVEI
D'AMBULANCIA PER A
ACTES DE FESTES
FRA.309265005 CARAMELS
PER ALS ACTES DE LES
FESTES DE NADAL
FRA.792 PROGRAMA
ACTIVITATS DE NADAL
FRA.1512047 IMPRESSIO
FULLETS DE NADAL 2015
FRA.A417/2015 SERVEI
D'AMBULANCIA PER AL DIA
DEL CASTANYASU
FRA.272 MANTENIMENT DE
LA CALDERA DE GAS DEL
CAMP DE FUTBOL
DESPESA ELECTRICITAT
CASA MESTRES AMPA
DESPESA ELECTRICITAT
ESCOLA MONTSENY
DESPESA ELECTRICITAT
LOCAL AMBULANCIA
FRA.099 REPARACIO D'UNA
CANONADA DE L'ESCOLA
MONTSENY
FRA.15074 MANTENIMENT
SORRALL ESCOLA
MONTSENY
FRA.15068 LOGUER
CISTELLA
DESPESA ELECTRICITAT
ESCOLA BRESSOL
DESPESA DE GAS DE
L'ESCOLA BRESSOL
FRA.820/15 BATES PER A
L'ESCOLA BRESSOL

Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
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F/2015/1899

A81948077

ENDESA ENERGIA,
SAU

330

22100

OPA

333

22100

1.587,44

F/2015/1949

B17014283

INSTAL.LACIONS
TECNIQUES
INDUSTRIALS

330

21300

OPA

333

21300

904,06

F/2015/1951

A81948077

ENDESA ENERGIA,
SAU

330

22100

OPA

241

22100

304,97

F/2015/2073

J55157119

CAL MANYA, S.C.

330

21200

OPA

333

21200

206,92

F/2015/2105

A17062670

330

22001

OPA

920

22001

599,04

F/2015/1898

A81948077

342

22100

OPA

342

2210001

1.080,70

F/2015/1914

A81948077

342

22100

OPA

342

2210003

434,35

F/2015/1920

A81948077

342

22100

OPA

342

2210003

569,81

F/2015/1953

B82846825

342

22100

OPA

342

2210002

1.217,57

F/2015/2097

B59754325

342

22103

OPA

342

2210302

471,20

F/2015/2094

G17580218

4311

2260909

OPA

4311

2260909

4.154,21

F/2015/2065

79304577W

VALIENTE SANCHEZ,
OLGA

912

22601

OPA

912

22601

200,00

F/2015/2053

A81440786

SIEMENS RENTING,
S.A.

920

20600

OPA

920

20600

189,84

F/2015/2052

A81440786

SIEMENS RENTING,
S.A.

920

20600

OPA

920

20600

172,69

F/2015/2057

B17580804

GIROCOPI, S.L.

920

22000

OPA

920

22000

329,85

F/2015/2061

B17580804

GIROCOPI, S.L.

920

22000

OPA

920

22000

334,37

F/2015/1896

A81948077

920

22100

OPA

920

22100

136,17

F/2015/1918

A81948077

920

22100

OPA

920

22100

474,11

F/2015/2005

A82018474

920

22200

OPA

920

22200

1.035,57

F/2015/1858

A78923125

920

22200

OPA

920

22200

325,84

Movistar - Contrato Negocios Nº de líneas: 14

F/2015/1859

A78923125

920

22200

OPA

920

22200

16,80

Movistar - Parla Horari Oficina
12 - Nº de linies: 1

F/2015/1991

52148061T

PLANA MASÓ,
MIGUEL ANGEL

920

22602

OPA

920

22602

107,04

F/2015/2007

A17374547

HERMES
COMUNICACIONES,
S.A.

920

22603

OPA

920

22603

34,33

F/2015/2030

B55083430

BUFET MÈDIC, S.L.

920

22699

OPA

920

22699

350,00

FA.A452/2015 SERVEI
D'AMBULANCIA PER AL DIA
DEL CIRC

920

22700

OPA

920

22700

9.537,22

FRA.15CUP0034 SERVEI DE
NETEJA D'EDIFICIS
MUNICIPALS MES DE
DESEMBRE

920

22706

OPA

920

22706

792,31

FRA.5906 ASSESSORAMENT

F/2015/2004

A82741067

F/2015/2063

B17097411

ARTS GRÀFIQUES
CANTALOZELLA, S.A.
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.
VIURA DISTRIBUCIÓ
C-1 S.L.
UNIO DE
BOTIGUERS I
COMERCIANTS DE
BREDA

ENDESA ENERGIA,
SAU
ENDESA ENERGIA,
SAU
TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A.
UNIPERSONAL
TELEFONICA
MOVILES ESPAÑA,
S.A.
TELEFONICA
MOVILES ESPAÑA,
S.A.

CESPA, COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
AUXILIARES. S.A.
GESTIÓ GIRONA,

DESPESA ELECTRICITAT
CENTRE CIVIC
FRA.FV-F007145
REPARACIO AIRE
CONDICIONAT CENTRE
CIVIC
DESPESA ELECTRICITAT
ESPAI JOVE
FRA.15-00231
REPARACIONS DIVERSES
AL CENTRE CIVIC
FRA.1512046 IMPRESSIO
BUTLLETI DE L'AGORA N.27
DESPESA ELECTRICITAT
CAMP DE FUTOL
DESPESA ELECTRICITAT
CAN XIFRE
DESPESA ELECTRICITAT
ZONA ESPORTIVA PISCINES
DESPESA ELECTRICITAT
POLIESPORTIU
FRA.0001527 CARBURANT
PER AL POLIESPORTIU
FRA.1/20105 SERVEIS DE LA
UNIÓ DE BOTIGUERS
DURANT LA FIRA DE L'OLLA
FRA.13 TROFEJOS TORNEIG
PATINATGE ARTISTIC
DEBUTANTS
FRA.A93532796 LLOGUER
TELEFONS MES DE
DESEMBRE
FRA.0093556808 LLOGUER
FOTOCOPIADORES PER A
L'AJUNTAMENT I ESCOLA
BRESSOL MES DE
DESEMBRE
FRA. NÚM. 16784, DATA
26.11.15, FOTOCÒPIES
OFICINA AJUNTAMENT,
N.17.346 I COLOR 2.148,
ALBARÀ DATA 20.11.15
FRA. NÚM. 18713, DATA
28.12.15, FOTOCÒPIES
OFICINA AJUNTAMENT, BN
15.529 I COLOR 2.383,
ALBARÀ DATA 20.12.15
DESPESA ELECTRICITAT
OAC
DESPESA ELECTRICITAT
EDIFICI AJUNTAMENT
FRA.60-L598-108841
DESPESA FIXE DEL
TELEFON MES DE
NOVEMBRE

FRA.211/15 CARTELLS
INFORMATIUS DELS ACTES
DE LA VIOLENCIA DE
GENERE
FRA.506042 SUBSCRIPIO AL
PUNT QUOTA MES DE
DESEMBRE 2015
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SLU

F/2015/2067

43444820M

F/2015/2090

P6700002F

F/2015/2098

P6700002F

F/2015/2024

B17097411

F/2015/1867

B65001893

F/2015/2050

G17526245

F/2015/2054

P6700002F

F/2015/2113

P6700002F

AIRA PRUNES,
ESTHER

LABORAL MES DE
DESEMBRE
FRA.1/313
ASSESSORAMENT A LES
ENTITAS DEL POBLE
FRA.2015020764
LIQ.PROJECTE ""RUTA DE
LA TORDERA I..."" 2015
LIQ.2015021421
LIQ.SERV.COMPTABILITAT
ENERGETICA 2015
FRA.5394
ASSESSORALMENT
LABORAL MES DE
NOVEMBRE
FRA.514 Programa informàtic
de gestió policial DRAG. Quota
mensual desembre 2015

920

22799

OPA

920

22799

217,80

920

22799

OPA

920

22799

540,66

920

22799

OPA

920

22799

886,28

GESTIÓ GIRONA,
SLU

920

22799

OPA

920

22799

739,07

DRAGCLIC, SL

920

22799

OPA

920

22799

183,92

920

2260907

OPA

924

2260907

181,80

FRA.581 CURS DE MONITOR
DE LLEURE

932

22708

OPA

932

22708

84,62

LIQ.2015014276 LIQ.TAXA
T09M ACT.CADASTRAL
AGOST

932

22708

OPA

932

22708

1.553,27

COST_SERVEI DE
RECAPTACIÓ_LIQ.DES-15

CONSELL
COMARCAL DE LA
SELVA
CONSELL
COMARCAL DE LA
SELVA

ASSOCIACIO
EDUCACIO I GESTIO
EN EL LLEURE A
L'EMPORDA
CONSELL
COMARCAL DE LA
SELVA
CONSELL
COMARCAL DE LA
SELVA
TOTAL

52.904,39

Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, els crèdits corresponents amb càrrec a
les partides relacionades a l’annex, de la qual es va realitzar la retenció corresponent.
Tercer.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Intervencions
El Sr. Alcalde manifesta que en primer lloc voldria fer una mica d’autocrítica, aquest expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits es sotmet a aprovació del Ple perquè hi ha tot un seguit de
despeses del 2015 pels quals no existeix crèdit pressupostari suficient per fer front a la despesa en el
pressupost 2015 i que, per tant, aquestes despeses s’hauran d’imputar al pressupost 2016. Es tracta
de tot un seguit de despeses, algunes imputables a causes de diversa naturalesa, algunes que no
són imputables a la responsabilitat de l’actual equip de govern, d’altre evidentment sí. Hi ha factures
de manteniment que s’havien de dur a terme i a nivell de pagament tant és que la factura entri al 2015
com al 2016. Entenem que segurament hem pecat de novells en algunes coses, en altres hem tirat
una mica més de la veta i d’altres, com és el cas de l’electricitat, per tema de facturació electrònica,
aquest any 2015 hem pagat 13 mesos, el desembre de 2014 i els 12 mesos del 2015.
Això ha provocat un desfasament en les partides de despesa i hem de sotmetre a aprovació del Ple
aquest expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits equivalent a uns 52.904,39 euros. Això no
provoca cap tipus d’endarreriment en el pagament i a més només afecta a nivell del pressupost 2016,
que es començarà l’any amb menys crèdit. Això no tornarà a passar, entenem que en tenim una part
de responsabilitat, no és del nostre grat haver de fer aquest tipus d’expedient. En som conscients,
fem autocrítica i donarem les explicacions pertinents.
La Sra. Cortada manifesta que no entén el que ha passat. “Una cosa és la comptabilització de les
factures i una altra és el control de la despesa per part dels regidors de les partides que gestionen.
Estem parlant de despeses del 2015 per import d’uns 53.000 euros, vol parlar en concret de la factura
de l’UBIC, corresponent a la fira de l’Olla, pregunta si és des de l’octubre que existeix el problema? La
intervenció de la Plaça de Baix no es podia esperar i fer-se l’any 2016 si es sabia que hi havia un
problema amb les partides? La factura de neteja dels edificis municipals amb què va vinculada perquè
es quedi sense saldo la partida?
Al novembre es va fer una modificació de crèdit i es va rebaixar de 9000 euros la partida 221, que si
mirem les OPA de l’expedient, corresponen a la partida d’enllumenat. El mateix cas amb la reducció
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
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de 5000 euros de la partida de neteja dels edificis, perquè es va modificació? Es van revisar els
comptes? Es van revisar els números?
A més a més, fins dijous no es va poder consultar l’expedient. Si sabien que hi havia problemes, ho
podrien haver comunicat abans. Això és bona comunicació i transparència que ens ho trobem d’un
dia per l’altre?”
El Sr. Alcalde respon, “pel que fa a la comptabilitat i el control de partides, la nostra manera de
treballar és autònoma en el sentit en que cada regidor controla les seves partides i pot autoritzar
despesa, i això, a nivell d’intervenció i des de la regidoria d’hisenda, comporta més dificultats a l’hora
de controlar les despeses. He començat la meva intervenció fent autocrítica, des de la regidoria
d’hisenda hi hauria d’haver hagut més control, i crec que ja he assumit la culpa del que ha passat.
Pel que fa a la factura de la UBIC, el problema no existeix des de la fira de l’olla, no vull entrar a
analitzar els 6 mesos anteriors a que nosaltres entréssim a govern, perquè no té sentit. La partida de
promoció econòmica estava plena, per això vam haver de fer una modificació de crèdit, més enllà de
la fira de l’olla s’han produït altres despeses a nivell de promoció econòmica que ha comportat que no
hi hagi crèdit suficient per aquest factura que ha entrat més tard. Però el problema no hi és de
l’octubre.
Pel que fa a les partides vinculades al servei de neteja d’edificis. Segurament no masses, però aquest
any s’han hagut de fer molts serveis extraordinaris, entre d’altres motius, per causa dels aiguats.
En referència a les modificacions de crèdit, no es sabia en aquell moment. En aquest cas hi ha
responsabilitat de tot l’ajuntament, ha sigut la suma de diverses circumstàncies que ens han portat a
aquest import de OPA. També els vull recordar que això no afecta en res en el dia a dia. Simplement
que haurem de gastar menys a l’exercici 2016. També afegiré que l’any 2010, es va fer també un
reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 185.000 euros i no va passar res. Jo
personalment em disculpo, i a partir d’ara portarem més control i això no tornarà a passar.
Pel que fa a la bona comunicació i transparència, crec que no té res a veure una cosa amb l’altra, què
vol que li comuniqui si no teníem coneixement de l’import total fins l’últim moment? Hem estat
honestos i hem demanat disculpes. Evidentment no hi estic orgullós però tampoc s’ha de treure de
mare”.
La Sra. Cortada respon que “respecte el 2010, CIU hi era present, de fet, estava governant, però jo no
estava a l’equip de govern. Pel que fa a la falta de comunicació, potser no sabien fa 3 mesos, però fa
un mes potser sí.”
El Sr. Alcalde respon que si no els va comunicar l’import exacte és perquè encara no el sabien.
El Sr. Frias comenta que “en primer lloc vull remarcar que el correu que hem rebut avui és d’un
treballador municipal i el grup municipal de Tots per Breda entén que no són els treballadors els que
s’han de disculpar, sinó l’equip de govern. D’altra banda també agraïm les seves disculpes, vostès ja
ho han dit tot. Quan es va fer la modificació de crèdit jo mateix vaig intervenir i advertir que no entenia
perquè es va reduir la despesa de subministrament energètic i que potser passaria això i per aquest
motiu votarem en contra”.
El Sr. Alcalde respon que li agraeix la seva moderació i que no s’extralimiti en el seu discurs.
El Sr. Montero comenta que votaran en contra per falta de previsió.

Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda i 5
vots en contra de CIU, Tots per Breda i de la CUP.

5. Desafectar la finca i l’edifici com a domini públic i qualificació com a bé patrimonial.
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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.
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 28 d’octubre de 2013 i per acord de Ple modificat en data 28 de juliol de 2014, l’Ajuntament
de Breda va acordar la cessió gratuïta al Catsalut del solar i de l’edifici que conformen el Centre
d’Atenció Primària.
Un cop examinada la documentació, s’ha comprovat que el bé immoble objecte de cessió està inscrit
en l’Inventari Municipal de Breda com a bé de domini públic i s’hauria de qualificar com a bé
patrimonial. Atès que els béns de domini públic són inalienables.
És necessari, per tant, a fi de poder fer efectiva la cessió gratuïta de la propietat al Cat Salut,
l’alteració de la qualificació jurídica de la finca del CAP, desafectant-la de domini públic i qualificant-la
coma bé patrimonial.
Es tracta d’un solar amb front a l’Av. Verge de Montserrat, 13, en el qual hi ha una edificació existent
de planta baixa. Segons dades procedents del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de
Girona, la superfície del solar és de 1.049 m2 en quant a la superfície d’edificació de 592 m2.
El número de referència cadastral és 3622612DG6232S0001HY. Es troba inscrit en Registre de la
Propietat de Santa Coloma de Farners, tom 3322, foli 126, finca número 3634, procedent del llibre 98
de Breda.
En data 11 de gener de 2016 es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i la
legislació aplicable per a dur a terme la desafectació del bé immoble.
Vist l’informe tècnic de l’arquitecte municipal Sra. Georgina Vazquez Utzet.
Legislació aplicable
Els articles 204 i 205 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.
Els articles 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
Els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
L’article 8 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les
entitats locals.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la desafectació del bé immoble situat a l’Av. Verge de Montserrat,
13 de Breda i amb referència cadastral és 3622612DG6232S0001HY, canviant la seva qualificació de
bé de domini públic a bé patrimonial.
Segon.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament durant el termini de vint dies, perquè durant aquest període es presentin les al·legacions
que s’estimin pertinents.
Tercer.- Notificar el present acord a tots els interessats.
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Quart.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables d’ERC-Breda,
de CIU i de Tots per Breda i una abstenció de la CUP.

6. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les activitats firals de Breda.
Antecedents
Segons previsió, es pretén ampliar el nombre d’activitats firals que es desenvolupen al nostre
municipi.
Per tal de regular les normes tècniques i de gestió que han de regir l’organització, el
desenvolupament i les autoritzacions per a l’exercici d’activitats recreatives firals i d’ocupació de la via
pública o terrenys d’ús públic amb llocs, barraques, casetes de venta, espectacles o atraccions durant
la fira d’atraccions en les festivitats o celebracions tradicionals que en transcurs de l’any es puguin
portar a terme en el municipi de Breda, s’ha redactat una Ordenança reguladora de les activitats firals
a Breda.
L’àmbit d’aplicació de l’esmentada Ordenança serà a totes aquelles activitats firals que esw realitzin
en el municipi de Breda.
Legislació aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Decret 144/1995, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’activitats firals.
Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les activitats firals a Breda.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats la present Ordenança reguladora,
per un termini mínim de quinze dies hàbils, 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 a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Intervencions
El Sr. Frias comenta que el seu grup votarà a favor però vol instar a l’equip de govern a incloure en
aquest document la regulació, pel que fa a les fires monogràfiques, com pot ser la Fira de l’Olla, de la
venda de productes de competència deslleial. Que no es permeti la venda de productes que no siguin
d’origen artesanal. Creu que potser es podria demanar als expositors que aportin el carnet d’artesà,
per exemple. Poc a poc pel bé de la Fira seria adient que els productes siguin de qualitat.
El Sr. Alcalde s’ho apunta i hi estan d’acord.
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El Sr. Montero comenta que, de nou, es troben una ordenança redactada sense haver consultat a la
oposició, ni a les entitats ni als veïns de Breda. Nosaltres entenem que això és bàsic per tirar
endavant certes coses, com són les activitats firals. Pel que fa a la falta de comunicació, llegint el text
de l’ordenança veiem que s’ha creat una nova Fira, la Fira del Monestir, això ens ho podrien haver
comentat, que tenien la intenció de fer una nova Fira.
El Sr. Pujol respon que en la reunió amb la oposició es va treure el tema de la Fira del Monestir, no
sabem si amb prou profunditat, però sí que es va comentar que es faria aquesta fira. A més les
entitats saben que la Fira d’entitats no repeteix el mateix format perquè han estat elles les que han
tirat del carro amb la festa de l’Ajust. Per tant, sempre es pot aprofundir més i sempre es poden fer les
coses més bé. En tot cas la propera reunió que tenim, l’1 de febrer, podem aprofundir-hi més.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables d’ERC-Breda,
de CIU i de Tots per Breda i una abstenció de la CUP.

7. Aprovació metodologia per a la realització i valoració de l’inventari municipal.
Antecedents
L'objectiu d'aquests documents són la definició de la metodologia de treball i criteris aprovats per
Xarxa local de municipis “XALOC” de la Diputació de Girona, per a la realització i valoració de
l'inventari de béns i drets de les Entitats Locals de la província de Girona (a excepció de l'Ajuntament
de Girona), incloent les següents matèries:
- Metodologia per realitzar l'inventari de béns.
- Metodologia per a la valoració dels béns inventariats.
- Enregistrament de l'inventari al programa de gestió patrimonial GPA.
- Seient de regularització entre GPA i Sicalwin.
Aquests Manuals seran d’aplicació per a la realització dels treballs de camp de l’inventari, la seva
valoració i la gestió patrimonial a l’Ajuntament de Breda.
Legislació aplicable
El marc d'actuació legal referit al projecte és el detallat a continuació.
GENERAL:
Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
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.
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, en aquelles disposicions que afecten la tramitació d'expedients
en matèria patrimonial.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a informació pública i bon govern (estatal)
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (de
Catalunya).
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
Altres disposicions administratives que siguin d'aplicació.
Altres normes de dret privat o mercantil.
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LEGISLACIÓ SOBRE BÉNS:
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni de les Entitats Locals
de Catalunya.
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.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
Reial Decret 1373/2009 Reglament General de la Llei 33/2003 del Patrimoni de les AAPP.
Reial Decret legislatiu 2/2008, de 28 de juny pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del Sòl.
Reial Decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei de
Sòl.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Llei 4/2008, de 15 de setembre, de Mesures sobre Urbanisme i Sòl.
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Llei 3/2012 de 22 de febrer, modificació del text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel decret
legislatiu 1/2010 de 3 d'agost.
Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.
LEGISLACIÓ SOBRE ASPECTES ECONÒMICS:
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa en capítol primer del títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Llei 47/2003, de 26 de novembre, d'aprovació de la Llei general pressupostària.
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals.
Ordre HAP / 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local.
Ordre HAP / 1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model simplificat de
comptabilitat local i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, aprovada per
Ordre EHA / 4040/2004, de 23 de novembre.
Ordre HAP / 1489/2013, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les normes per a la formulació de
comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic.
Pla General de Comptabilitat Pública.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el manual per la realització dels treballs de camp per l’nventari i la seva
valoració i els tres manuals de normes i procediments per a la gestió del patrimoni:
- Metodologia per a la realització de l’inventari
- Tom I. Criteris per a la gestió de béns
- Tom II. Operacions patrimonials
- Tom III. Procediments per a la gestió de patrimoni
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats els presents manuals, per un
termini mínim de quinze dies hàbils, en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin
examinar-se 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 a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Votació
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

8. Moció de condemna del franquisme i de suport a les causes contra els crims comesos.
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
Aquest 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador Francisco Franco, el
qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 contra la legalitat democràtica
republicana i va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter feixista i nacional-catòlic fins al
1978.
Durant el Franquisme, la dictadura va cometre la persecució i tota mena de crims i atrocitats en contra
de les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional. Persecució que es va dur
a terme de manera cruenta contra particulars, institucions, associacions, sindicats, entitats culturals,
etc.
Crims que van ser comesos i que van patir les víctimes com ara: assassinats, consells de guerra
sumaríssims sense cap legitimitat, presó, camps de concentració, camps de treball forçats, exili,
deportació, persones desaparegudes soterrades en fosses comunes, infants robats a les seves
famílies, víctimes de bombardejos, vexacions i un llarguíssim etcètera.
Tots aquests crims comesos durant aquest llarg període són catalogables com a genocidi i/o crims de
lesa humanitat. Aquests crims han restat en la més absoluta de les impunitats emparats en la llei
d’Amnistia de 1977 feta a mida per garantir la llibertat dels botxins i col·laboradors del règim
dictatorial.
Fins a dia d’avui, la llei de la Memòria Històrica es limita a declarar injustes les sentències, per la
il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap valor
jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el ministeri
de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència
durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels
tribunals militars, entre ells el que condemnava el president Companys, més d’un centenar de
regidors i alcaldes i milers de ciutadans, sotmesos tots a judicis sumaríssims sense cap garantia
processal.
El dia 15 d’octubre es va commemorar el 75è aniversari de l’assassinat del Molt Honorable Lluís
Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en l’única sentència
d’aquest tipus a un president d’una nació democràticament escollit a la història d’Europa, sentència
que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.
A hores d’ara, l’Estat Espanyol no ha fet encara cap tipus de reparació a les atrocitats comeses per la
dictadura, ans al contrari, ha fet cas omís de les peticions demanant reparació i justícia a les víctimes.
L’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de l’Estat Espanyol contrasten
amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França s’han fet pels crims
comesos pels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb
el general Franco.
Davant d'aquesta crua realitat, és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme
guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda com a
‘Querella Argentina’ després de tancar la causa contra el franquisme a l’Estat Espanyol, fet que deixà
els represaliats en situació d’indefensió a l’Estat.

Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat



12

Ajuntament de
Breda

Una querella on hi ha inclosa la causa del president Companys i 47 càrrecs electes d'Esquerra
Republicana, tots ells executats mitjançant judicis il·legals i sense cap garantia processal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la mort del president Companys i del 40è
aniversari de la mort del general Franco, considerem inadmissible que cap Govern espanyol hagi
declarat la nul·litat de les sentències als judicis sumaríssims perpetrats per la dictadura i no hagi
declarat il·legal el règim franquista.
A hores d’ara ningú des de l’Estat Espanyol ha mostrat cap tipus de reparació. Després de dècades
de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat com cal la memòria dels
represaliats pel franquisme, com tampoc han estat declarats nul·les les causes de milers de víctimes
de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol.
Cal instar, novament, al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i
polítiques pertinents per anul·lar les sentències dels judicis sumaríssims i realitzar totes aquelles
actuacions per a reparar l’honor de totes les víctimes.
És per tot l'exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Fer una ferma i contundent condemna sense pal·liatius de la dictadura franquista i dels seus
crims comesos.
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques
pertinents per anul·lar les sentències dels judicis sumaríssims, així com realitzar totes aquelles
actuacions oportunes perquè l’honor dels represaliats sigui reparat.
Tercer. L’adhesió a la Causa 4591/10, coneguda com a querella argentina, pels delictes de genocidi
i/o crims de lesa humanitat comesos a l’estat espanyol per la dictadura franquista entre el 17 de juliol
de 1936 i el 15 de juny de 1977 que instrueix la jutgessa María Servini de Cubría al jutjat Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires. Ho demanem com a mostra de suport
a les veïnes, veïns i col·lectius d’aquest municipi querellants a l’Argentina.
Quart. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, a l’ONU, a les
associacions de recuperació de la memòria històrica i al Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal número 1 de Buenos Aires.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

9. Moció demanant mesures locals i a nivell de Catalunya per fer front a l’assatjament i
violències masclistes que s’estan duent a terme a la premsa i xarxes socials vers les dones
que es dediquen a l’acció política.
El grup municipal de la CUP presenta la següent moció:
En la línia de seguir amb el compromís de lluita i denúncia respecte les violències masclistes
denunciem radicalment l'assetjament que en les darreres setmanes estan patint dones que es
dediquen a l'acció política des de diferents partits, plataformes i col·lectius. És intolerable que la
resposta a legítims posicionaments sigui a través d'insults clarament masclistes que pretenen el
descrèdit personal i intel·lectual de les dones.
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Afirmem rotundament que es tracta d'un tipus de violència masclista que ha de ser rebutjada i
perseguida. Una violència masclista que pretén intimidar i desincentivar el desafiament que en realitat
suposa, encara per alguns, la irrupció de la veu i el fer de les dones en l'espai de la política.
Aquests darrers dies, els mitjans de comunicació, les xarxes socials i part de l’opinió pública a peu de
carrer han normalitzat amb total impunitat insults masclistes adreçats a dones que ocupen càrrecs
electes o orgànics en diversos partits polítics, plataformes o altres espais de participació política i
ciutadana. Davant aquest fet és moment de no posar tabús, dir amb veu forta i clara les coses per seu
nom i denunciar que les valoracions sobre el físic de les dones polítiques, la sexualitat, la manera de
vestir, l’edat, la identitat sexual o les responsabilitats familiars sembla que estan per sobre de la praxis
política o la qualitat discursiva de qui exerceix amb valentia, dignitat i professionalitat els seus càrrecs.
Insults i valoracions sexistes com gorda, vella, puta, lletja o Que abans de tenir relacions sexuals
passa per assemblea, Idiota.
Mala puta, traïdora, Sense atractiu. Filla de puta amargada, Calladeta estàs més guapa, Aquesta
diputada està boníssima. És una Musa, Barriguita, pivón, histèrica i un llarg etcètera són els
qualificatius i els usos lingüístics i de comunicació de qui pretén socialitzar i generar opinió pública
des dels estereotips masclistes, el dictat de normes de comportament pròpies dels grups dominants i,
en definitiva, des de la desigualtat.
Els darrers episodis d’assetjament col·lectiu han saltat de manera alarmant a Catalunya on les
decisions polítiques s’han vist deslegitimades per un assetjament col·lectiu del tot condemnable.
Per tot això, aquest ajuntament acorda:
PRIMER: Contactar amb aquelles persones que des del municipi i/o via les xarxes socials pròpies, es
detecti que estan emprant aquest tipus de violència i demanar-los la retirada de les publicacions i
informa-les que aquestes pràctiques estan qualificades com a violències masclistes.
SEGON: Instar als partits polítics del Parlament de Catalunya que prenguin mesures per eradicar
aquestes violències masclistes. A hores d’ara s’ha detectat que diferents càrrecs electes del
Parlament de Catalunya i també electes municipals han fet ús d’aquestes violències sense haver
tingut repercussions públiques ni polítiques al seu càrrec.
TERCER: Instar als diferents Grups Polítics del Parlament de Catalunya a rebutjar públicament
l’assetjament que estan patint dones que es dediquen a l'acció política des de diferents partits,
plataformes i col·lectius.
QUART: Instar al CAC i a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya a la presa de mesures per
exigir dimissions i/o expulsions dels mitjans de comunicació d’aquells que facin ús d’estils de
comunicació i usos de comunicació masclistes.
CINQUÈ: Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i especialment dirigit a tots els grups
parlamentaris, a Feministes de Catalunya, a la Xarxa Feminista de Catalunya “Ca la Dona”, al CAC, a
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya i a la FMC i ACM a efectes de desplegar aquesta
moció a nivell municipal.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

10. Moció per declarar Felip VI persona non grata a Breda
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
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Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne d’Espanya, representa la màxima
figura institucional d’un Estat que impedeix el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya,
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats de la igualtat
entre ciutadans,
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, el passat dilluns 11 de gener negant-se a rebre-la en audiència pública perquè li fos
comunicat el nomenament del nou president de la Generalitat de Catalunya,
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu Catalunya, i atès
que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional que sí que han adoptat altres
monarquies com la britànica en el conflicte entre Escòcia i el Regne Unit,
Per tot això exposat, se sotmet a debat i votació del Ple de l’Ajuntament de Breda els següents
compromisos:
1.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre representant de la monarquia
espanyola en tant que representant d’un Estat que impedeixi el lliure exercici del dret a decidir del
poble de Catalunya
2.- Evitar participar com a Ajuntament de Breda en qualsevol acció que suposi un reconeixement de
la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola
3.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

11. Moció de declaració institucional de suport al nou govern independentista i d’inici de
legislatura constituent.
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
El passat 10 de gener es va dur a terme la presa de possessió del nou president de la Generalitat de
Catalunya, el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, esdevenint així el 130è president de Catalunya.
El passat 14 de gener es va formalitzar la formació del nou govern de Junts pel Sí, amb un marcat
esperit constituent i rupturista respecte la legalitat vigent.
El mateix president Puigdemont senyalava al debat d’investidura que “s’iniciava una legislatura postautonomista i de pre-independència”
És per tots coneguda la majoria parlamentària favorable a la ruptura amb l’Estat Espanyol i de la
creació de la República Catalana, amb 72 diputats dels 135 totals del Parlament català.
El nou govern, amb un president de reconeguda trajectòria independentista, avala i dóna continuïtat a
la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015, per la qual s’iniciava la ruptura
amb l’Estat Espanyol i la constitució d’un Estat català.
Per tot això exposat, se sotmet a debat i votació del Ple de l’Ajuntament de Breda els següents
compromisos:
1.- Donar ple suport al nou govern català en tot allò referent a la ruptura amb l’Estat espanyol i la
consecució d’un estat propi i independent.
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2.- Posar a disposició del nou govern català tots els mitjans tècnics i humans possibles del nostre
consistori per tal d’assolir l’objectiu d’assolir un estat independent.
3.- Posar al servei del president i de tot el govern de Catalunya els regidors de l’equip de govern, així
com els regidors dels altres grups que votin a favor de la Declaració institucional.
4.- Treballar per continuar eixamplant la base social de l’independentisme des del municipalisme.
Intervencions
El Sr. Montero pregunta si respecte del punt quart de la moció l’equip de govern té alguna cosa
pensada?
El Sr. Alcalde respon que no, que es tracta d’un redactat genèric d’anar treballant no només des de
partit, sinó també des de les institucions per eixamplar l’horitzó independestista.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

12. Moció per fer un manteniment de parcs i jardins en què no sigui necessària la utilització
d’herbicides tòxics com el glifosat.
El grup municipal de la CUP presenta la següent moció:
El Grup Municipal de la CUP trasllada al Ple de l’Ajuntament de Breda, l'alerta del risc d’ús de
l’herbicida Glifosat i les conseqüències sobre la salut de les persones i el medi ambient.
El Glifosat, en diverses presentacions comercials, s’utilitza també en agricultura convencional com a
herbicida inespecífic, i també en jardineria en espais urbans. També es pot trobar a la venda al públic
per a ús particular.
Recentment hi ha evidències provades científicament d’alteracions greus de la salut en la població
exposada a l’herbicida Glifosat, d’alteracions dels ecosistemes i de contaminació ambiental d’aigua,
sòl i aire.
Davant les noves evidències de la perillositat del Glifosat, ara cal aplicar el principi de precaució per
prevenir danys i protegir la salut dels ciutadans.
Tot i la legalitat de l’ús del Glifosat, per davant de tot l’Ajuntament té la responsabilitat i compromís
de promoure i protegir la salut dels nostres ciutadans, i per això cal aplicar mesures preventives.
És per tots aquests motius el que la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Breda l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Breda retirarà de manera preventiva i immediata el Glifosat com a herbicida
en espais urbans freqüentats per població sensible a la seva exposició, i substituirà aquesta pràctica
per mitjans mecànics per desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels
ciutadans i del medi ambient.
Segon.- L’Ajuntament de Breda continuarà explorant alternatives per minimitzar l’impacte sobre la
salut de les persones i la contaminació ambiental, i es proposa l’objectiu de substituir els plaguicides
de síntesi que s’utilitzen actualment per tècniques de lluita biològica respectuoses amb el medi.
Tercer.- L’Ajuntament de Breda adopta el compromís d’informar, sensibilitzar i educar a la població
dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i el medi ambient.
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Intervencions
El Sr. Montero exposa que respecte la moció referent al Glifosat, declarat cancerigen per la OMS, en
el qual s’insta a l’Ajuntament a que deixi d’utilitzar aquest herbicida.
Un cop parlat amb l’equip de govern, es modifica el primer punt respecte del text inicial, donant una
mica més de marge a l’Ajuntament, 4 mesos per deixar d’utilitzar-lo.
El Sr. Amargant en primer lloc dóna les gràcies per la seva comprensió i per donar-los aquest marge
de 4 mesos i canviar el text inicial de la moció per donar-los més temps per retirar aquest herbicida.
Així mateix també vol afegir, per tranquil·litzar als vilatans, que un ús adequat d’aquest producte no és
nociu.
S’estan mirant altres opcions i s’han fet contactes per veure mostres d’altres productes i amb aquests
4 mesos es preveu haver trobat una alternativa al glifosat.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

13. Moció en defensa del model educatiu i lingüístic de catalunya i de rebuig de la LOMCE
El grup municipal de CiU presenta la següent moció:
El Consell de Ministres del Govern espanyol, del passat divendres 17 de maig de 2013, va aprovar el
projecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE en castellà) que suposa
una recentralització flagrant de les competències en matèria educativa que tenen les comunitats
autònomes i un atac frontal al model educatiu i lingüístic que fa més de trenta anys que
funciona amb èxit a Catalunya.
El projecte de llei aprovat no segueix cap criteri pedagògic, ni tècnic ni acadèmic, sinó que
segueix únicament criteris polítics i partidistes, tot constatant que la voluntat expressada fa uns
mesos pel ministre Wert d’espanyolitzar els alumnes catalans és real i que compta amb el suport del
President Rajoy, de tot el govern espanyol i també del Partit Popular en el seu conjunt.
La LOMCE és una enorme ferida a l’autogovern de Catalunya i a la dignitat institucional, ja que si
finalment el projecte de llei aprovat divendres passat acaba esdevenint una llei, suposarà un atac a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a la Llei d’Educació de Catalunya. Aquesta llei no pretén en cap
cas millorar aspectes pedagògics, sinó que el seu únic objectiu és recentralitzar en el govern
espanyol les competències en educació.
Catalunya disposa d’un model educatiu i lingüístic que, en els més de trenta anys que fa que
funciona, s’ha demostrat que és un èxit des del punt de vista pedagògic i social. Aquest model
garanteix el coneixement equivalent del català i del castellà i garanteix, sobretot, la cohesió social i la
igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes de Catalunya independentment de la llengua i l’origen de
cadascú. Un fet que demostra el ple coneixement d’ambdues llengües és que en les proves
d’avaluació fetes l’any 2010 pel Ministeri d’Educació van donar com a resultat que el nivell de
coneixement del castellà per part dels alumnes catalans era superior al de la mitjana de l’Estat.
Malgrat la difícil situació econòmica i financera i la falta de recursos, la bona feina de la comunitat
educativa en el seu conjunt està fent possible començar a donar la volta a les xifres de fracàs
escolar de Catalunya. El Govern català està obert a parlar d’aquelles reformes que puguin contribuir
a la lluita contra el fracàs escolar, però en cap cas es podrà acceptar una llei que vagi contra l’escola
catalana, contra la llengua catalana i contra l’autogovern de Catalunya.
En cap cas, la recentralització de competències que pretén el projecte de la LOMCE no és la
solució per a la millora de la qualitat educativa. No hi ha cap motiu que faci pensar que la
recentralització comportarà una millora dels resultats escolars, ja que en les comunitats autònomes
on l’Estat té competències en educació no s’ha aconseguit, en absolut, millors resultats que els que
s’aconsegueixen en aquells territoris que tenen les competències en educació, com és el cas de
Catalunya.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
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següents acords
Primer. Rebutjar el projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) aprovat pel
Consell de Ministres del Govern espanyol, el qual imposa una recentralització de competències en
matèria educativa, un atac directe a l’autogovern de Catalunya i al model català d’immersió
lingüística, reformes que en cap cas no milloraran la qualitat educativa i per contra implicaran un
augment de les desigualtats socials entre els alumnes i una disminució de la participació de la
comunitat educativa.
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no només no
pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a la cohesió social i a la
formació de qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI,
amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües d’origen.
Tercer. Donar ple suport al Govern de la Generalitat i, concretament, al Departament d’Ensenyament
en la defensa del nostre model educatiu i lingüístic, així com en totes les accions pertinents per a la
defensa i preservació del model català d’immersió lingüística, amb més de 30 anys d’història i d’èxits.
Quart. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, al President del Govern espanyol i al Consell Escolar Municipal.
Intervencions
El Sr. Montero comenta que votaran a favor d’aquesta moció perquè és veritat que la LOMCE és
aberrant per al sistema educatiu i la immersió lingüística. No obstant també vol convidar al grup de
CIU a que facin autocrítica respecte del que ha representat tot aquests anys la Consellera d’Educació,
la Sra. Irene Rigau, ja que és la que ha aplicat més fermament la LOMCE segons l’USTEC, el
Sindicat de mestres de Catalunya. A més a més la nova Consellera ha presentat la seva proposta de
concurs de directors, per triar els directors a partir d’una comissió formada per membre de
l’administració, per tant es posaran els directors a dit. Els convido per tant, a fer una autocrítica de
com han aplicat aquesta llei des del partit de CIU.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

14. Moció per restituir el tercer metge de família al CAP de Breda
El grup municipal de Tots per Breda presenta la següent moció:
Atès que ja fa més d’un mes que el Dr. es va jubilar.
Atès que no s’ha substituït la seva plaça com a metge de família a Breda per cap altre nou facultatiu.
Atès que sempre varem tenir la certesa que això succeiria, vàrem mantenir una reunió amb la
coordinadora de l’àrea bàsica de Breda – Hostalric.
Atès que la coordinadora ens ha informat que no està previst suplir el lloc que ocupava el Dr. amb
una nova plaça fixa. Així, ella mateixa s’ha OFERT VOLUNTÀRIMENT per realitzar visites de reforç,
traient-les de les seves hores tasca de coordinació i així poder oferir als pacients del Dr. la possibilitat
de tenir visites 3 dies a la setmana, DE MANERA TOTALMENT PROVISIONAL I INSUFICIENT
Atès que la voluntarietat de la Sra. Coordinadora de l’ABS Breda-Hostalric no és cap solució
definitiva ni li correspon.
Atès que molts dels serveis de l’àrea bàsica de Breda – Hostalric, tals com serveis de rehabilitació o
d’odontologia, entre d’altres, requereixen que els bredencs i les bredenques s’hagin de desplaçar al
poble veí d’Hostalric per tal de poder-ne fer ús.
Atès que en general, des de l’any 2011 l’atenció sanitària que s’ofereix a Breda ha patit serioses
retallades pel què fa al servei i que els serveis que s’ofereixen als vilatans de Breda no són suficients
ni en quantitat ni tampoc en qualitat.
Per tot això exposat, el grup municipal de Tots per Breda sotmet a debat i aprovació del Ple
els acords següents:
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•

Que l’Ajuntament de Breda es reuneixi amb el Delegat Provincial del Departament de Salut,
de l’IAS o amb qui correspongui, exigint que es restitueixi el tercer metge de família a
Breda i poder així garantir com a mínim un servei com el que hi havia abans de produir-se la
jubilació de l’esmentat facultatiu, amb dates i garanties immediates.

•

Que l’Ajuntament de Breda pressioni, treballi i vetlli perquè molts dels serveis que avui es
realitzen a Hostalric siguin traspassats o compartits al CAP de Breda i evitar així que els
nostres vilatans s’hagin de desplaçar com ho estan fent en l’actualitat.

•

Que, atesa la gravetat d’haver perdut una plaça fixa de metge i el malestar i desatenció que
això provoca en TOTA la població bredenca, demanem que tot aquest procés es faci amb la
major celeritat, seriositat i dignitat, amb informació puntual i detallada a tots els grups
municipals i mitjançant les vies de comunicació adequades i vàlides.

Intervencions
El Sr. Montero comenta que des de la CUP volen expressar la seva voluntat de retrobar el tercer
metge de família i creuen necessari que totes les forces del consistori s’uneixin per aconseguir-ho.
Consideren necessaris 3 punts fonamentalment:
1. Un procés de mobilització popular organitzat des de l’Ajuntament.
2. La oposició clara de l’Ajuntament a totes les mesures de retallada.
3. Reunions amb l’Administració competents en les que participin tots els grups municipals com
a mostra d’unitat.
El Sr. Alcalde comenta que el grup municipal ERC-Breda subscriu el 99% de la moció excepte el
primer paràgraf de la part dispositiva quan diu “veient que a qui corresponia no s’havia mogut en
aquest sentit”. El Sr. Alcalde demana que es retiri aquest incís de la moció atès que l’equip de govern
ha mantingut i seguirà mantenint diverses reunions que tenen ja previstes amb diferents persones
responsables en el Departament de Salut.
El Sr. Pujol també comenta que s’ha traslladat aquesta problemàtica al Conseller de Salut per tal que
ho tinguin en compte i ens puguin ajudar en tot allò que puguin.
El Sr. Frias comenta que no pretenen fer populisme amb aquesta moció, que això és una cosa que ja
tenien previst abans de les eleccions, per aquest motiu retirem aquest incís de la moció ja que la
voluntat de Tots per Breda és tirar-ho endavant el més aviat possible.
El Sr. Alcalde comenta que el grup d’ERC-Breda ja s’estava movent en aquest sentit i és per aquest
motiu que demanaven la retirada d’aquest punt.
El Sr. Frias comenta que vol fer especial èmfasi en el segon punt de la moció. Que no n’hi ha prou en
fer propostes sinó també en adoptar altres mesures com cedir espais o fer el que sigui necessari.
El Sr. Torres comenta que ja s’està treballant en aquets sentit també i s’han mantingut diverses
reunions amb diverses persones implicades.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

15.- Assumptes urgents
No n’hi ha

Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12  Fax 972 16 03 33
www.breda.cat   ajuntament@breda.cat



19

Ajuntament de
Breda

16.- Precs i preguntes
El Sr. Montero pregunta pel que fa a les instàncies que va presentar en data 3 de desembre, hi ha
dues en les que no han rebut resposta, instàncies amb RE3049 i RE3050.
El Sr. Alcalde comenta que contestaran amb la major celeritat possible.
La Sra. Cortada dirigeix una pregunta a la regidora de festes: “Quina valoració fa de les festes de
nadal?”
La Sra. Marès respon que el tema dels reis i pavelló s’ha fet com cada any, el pavelló hem vist que no
funciona pel que fa a les festes de nit i a partir d’aquí s’adoptaran decisions. Per la resta la valoració
és positiva.
Les festes de nit cada any van a menys, el pavelló é sfred, aïllat i cada any hi ha menys gent. S’ha de
pensar en un tipus d’oferta diferent amb un model diferent.
La Sra. Cortada comenta que la inversió econòmica del municipi en aquesta festa és important. Si es
preveia falta d’assitència es podria haver adoptat un altre tipus d’alternativa.
El Sr. Alcalde comenta que no és premeditat.
La Sra. Marés comenta que van aconsellar a la UE Breda que deixessin de cobrar entrada pel risc de
la falta d’assistència.
La Sra. Cortada també pregunta pel local “El Pati” que va demanar permís per tancar més tard,
pregunta si se’ls va respondre?
El Sr. Amargant respon que se’ls va contestar per escrit. S’autoritza a tots els bars del poble que
vulguin obrir fins més tard per dates especials. De fet “El Pati” és l’únic local que va demanar permís,
els altres han obert sense demanar permís i no s’ha dit res. Si hi hagués algun tipus d’incident
s’adoptarien mesures però en tant no hi ha problemes es permet obrir fins més tard en dates
assenyalades.
La Sra. Martorell comenta que pel tema dels familiars de Josep Aragay que van visitar Breda com a
conseqüència de l’exposició al museu d’art de Girona, a la oposició li hagués agradat saber-ho i
poder-hi participar.
El Sr. Pujol respon que en el cas d’en Salvador Riera ell hi va participar com a promotor de la
iniciativa, no com a partit polític. En tot cas no hi vàrem pensar.

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

La secretaria

Dídac Manresa Molins

Maite Pérez Vicente
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