Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:2/2016
Caràcter: Ordinari
Dia: 21 de març de 2016
Hora inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:40 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària del 25 de gener.
Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 2015.
Donar compte del decret 92/2016 i de l’informe d’intervenció de la incorporació de romanents
de crèdit de 2015.
Donar compte dels informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Donar compte de l’informe del període mitjà de pagament.
Ratificar l’acord de Junta de Govern Local pel que s’aprova l’Acord de compromís de
despesa.
Aprovació del Pla pressupostari a mig termini, període 2016 a 2019
Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de plantejament de
Breda a l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 14 “Verge de Montserrat”.
Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal núm. 17 de la taxa per la
prestació de serveis en la piscina municipal.
Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la taxa
per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local.
Aprovació definitiva de la desafectació de la finca i l’edifici com a domini públic i qualificació
com a bé patrimonial.
Aprovació de conceptes retributius a diferent personal laboral i funcionaris.
Aprovar el nomenament d’un nou membre de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de
Breda.
Aprovar la incorporació de la secretaria del Jutjat de Pau de Massanes a l’Agrupació de
Secretaries de Jutjat de Pau núm. 55 amb seu a Breda.
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16. Acord per a l’inici de l’expedient de municipalització dels serveis funeraris (tanatori) i
constitució d’una Comissió d’estudi
17. Moció de suport a la petició per a la introducció del Servei d’Urgències Pediàtriques a
l’Hospital de Sant Celoni.
18. Moció de suport al banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la guerra civil.
19. Moció sobre la nova organització del transport sanitari a la regió de Girona.
20. Moció de suport a la declaració institucional del Govern de la Generalitat pel dia internacional
de les dones.
21. Moció d’adhesió a la declaració universal sobre els arxius.
22. Moció de rebuig a la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors.
23. Moció reclamant un espai d’esbarjo per a gossos i animals de companyia,
24. Moció per la retirada de la simbologia franquista.
25. Assumptes urgents.
26. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària extraordinària del 25 de gener.
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:





01JG2016, de 18 de gener de 2016
02JG2016, de 1 de febrer de 2016
03JG2016, de 15 de febrer de 2016
04JG2016, de 29 de febrer de 2016

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.- Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 2015.
Es dona compte al Ple de la corporació del decret núm. 77/2016 de 26 de febrer de 2016, d’aprovació
de la liquidació del pressupost, d’acord amb el Text Refós 2/2004 de la Llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals.
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4.- Donar compte del decret 92/2016 i de l’informe d’intervenció de la incorporació de
romanents de crèdit de 2015.
Es dona compte al Ple de la corporació del decret núm. 92/2016 de 8 de març pel qual s’aprova
l’expedient 1/2016 d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2015, 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.
Donem compte de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria
corresponent a l’expedient de incorporació dels romanents de crèdit del pressupost 2015.

5.- Donar compte dels informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Atès que 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’ha de trametre anualment
l’informe del quart trimestre, segons preveu l’article 4.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al
Departament d’Economia i Coneixement.
Primer.- Es dóna compte al Ple de la Corporació de l’informe presentat telemàticament, corresponent
al quart trimestre de 2015 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i
Coneixement.
Segon.- Publicar en el web municipal l’informe que, en base a aquesta informació, ha estat comunicat
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

6.- Donar compte de l’informe del període mitjà de pagament.
Per tal de donar compliment el previst al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, s’ha de trametre
trimestralment l’informe referent al càlcul del Període Mitjà de Pagament de les Entitats Locals.
Primer.- Es dóna compte al Ple del Període Mig de Pagament del quart trimestre de 2015 calculat
d’acord amb allò previst al Reial Decret 635/2014.
Segon.- Publicar en el web municipal els informes que, en base a aquesta informació, han estat
comunicats al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

7.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local pel que s’aprova l’Acord de compromís de
despesa.
Per part de l’Alcalde s’exposa el contingut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de febrer
de 2016, que literalment diu:
“4.7 Acord de compromís de despesa
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de 24 d’agost de 2015, aprovava l’encàrrec a la Diputació de Girona per
licitar la contractació agrupada de Breda amb empreses o micro-empreses de serveis energètics en el marc de la
convocatòria d’ajuts als ajuntaments beneficiaris de la campanya “Del Pla a l’Acció”.
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Com a quart punt de la resolució, que va ser ratificada pel Ple de la Corporació en sessió del 21 de setembre de
2015, s’aprovava el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona amb els recursos del Projecte BEenerGi,
que s’adjuntava com a annex a l’acord.
En data 1 de febrer de 2016, per acord de Junta de Govern Local, es va aprovar la sol·licitud de modificació de
l’import indicat al “Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Breda per procedir a la contractació
agregada de la gestió de l’enllumenat públic amb empreses de serveis energètics o micro-empreses”, substituint
l’import aprovat inicialment pel de 164.744,00€/any IVA inclòs, atès que l’Ajuntament va decidir realitzar una
renovació integral de les lluminàries en comptes d’adaptar-les parcialment a la tecnologia LED i a més es preveu
renovar part de les columnes del municipi de l’enllumenat públic exterior.
Segons l’apartat primer de la clàusula quarta del conveni, l’ajuntament haurà de trametre a la Diputació de
Girona, en el termini de 15 dies des de la firma del conveni, l’acord de ple certificat pel secretari de la Corporació,
de compromís de despesa per import de 164.744 €/any (IVA inclòs) equivalent a les prestacions de gestió
energètica, serveis energètics i manteniment (preventiu i correctiu) dutes a terme per empreses de serveis
energètics o micro-empreses de serveis energètics. Aquest compromís serà vigent per la durada del contracte,
que serà acotat segons el període de retorn de la inversió de l’empresa.
Atès que el proper Ple ordinari serà el tercer dilluns del mes de març i degut a la urgència d’enviar l’acord de
compromís de despesa.
Atès que l’Ajuntament de Breda té crèdit pressupostari suficient per fer front a aquestes despeses a les partides
165.210.00 d’infraestructures d’enllumenat i 165.221.00, subministrament electricitat, via pública del pressupost
de despeses de l’exercici 2016.
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Autoritzar el compromís de despesa per import de 164.744 €/any (IVA inclòs) equivalent a les
prestacions de gestió energètica, serveis energètics i manteniment (preventiu i correctiu) dutes a terme per
empreses de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics. Aquest compromís serà vigent per la
durada del contracte, que serà acotat segons el període de retorn de la inversió de l’empresa.
Segon.- Efectuar la corresponent retenció de crèdit d’acord amb el següent detall:
Aplicació pressupostària
2016 - 165.210.00 Infraestructures d’enllumenat
2016 - 165.221.00 Subministrament electricitat, via pública

Import RC
90.000 €
74.744 €

Segon.- Comunicar la present resolució a la Diputació de Girona així com als serveis comptables de la
Corporació.
Tercer.- Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que es
celebri.
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, 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 de l’Acord de compromís de despesa.
Segon.- Notificar la present ratificació a la Diputació de Girona.
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 9 vots favorables d’ERC-Breda,
Tots per Breda i de la CUP i 2 abstencions de CIU.
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8.- Aprovació del Pla pressupostari a mig termini, període 2016 a 2019
En data 11 de març de 2016 es va emetre informe d'Intervenció sobre l'elaboració del Pla
Pressupostari a mig termini 2016-2019. Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb
la mateixa, en relació amb el que estableix l’article 19 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril,
d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i de conformitat amb el que disposa l'article 22.2
.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
En compliment de la normativa establerta, l’11 de març de 2016 es va trametre el Pla Pressupostari a
mig termini 2016-2019 al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Legislació aplicable
Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini 2016 a 2019, elaborat per aquesta entitat local.
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 6 vots favorables d’ERC-Breda i 5
abstencions de CIU, Tots per Breda i de la CUP.

9.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de plantejament
de Breda a l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 14 “Verge de Montserrat”.
Antecedents
En sessió plenària de 17 de desembre de 2015, es va aprovar inicialment el projecte de modificació
puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Breda a l’àmbit de la Unitat
d’Actuació núm. 14 “Verge de Montserrat”.
Sotmesa la modificació de les Normes de Planejament Urbanístic a un període d’informació pública
per un termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un diari de
premsa periòdica i a través dels mitjans telemàtics a la pàgina web municipal, en data 24 de febrer de
2016 es va emetre certificat pel que no s’havien presentat al·legacions al projecte.
Legislació aplicable
• Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85, 86 bis i 96 a 100 del Text Refós de la Llei d’
Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost.
• Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel que s’ aprova el Reglament de la Llei Urbanística de Catalunya.
• La Llei 6/2009, de 28 d’ abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
• L’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
• L’article 52.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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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 a l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 14 “Verge de Montserrat”. 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 unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

10.- Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal núm. 17 de la taxa per la
prestació de serveis en la piscina municipal.
Antecedents
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests. Procedirà aprovar la modificació d’aquestes
Ordenances si és necessari, les quals han de contenir la nova redacció de les normes afectades i les
dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació.
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a:
 Els articles 15 a 19 i 72, 87, 95, 102 i 108 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
L’Acord d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple, d’acord amb
el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i la validesa de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents,
com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’informe de la secretària interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Es creu convenient modificar el contingut de l’article 6 – Quota tributària de l’Ordenança Fiscal
número 17 vigent en el municipi de Breda. El que quedaria amb el redactat següent:
Mensual (€)
1.- Abonaments familiars:
- Matrimonis o parella de fet (per parella)
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys
- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon
1.1 Abonaments familiars empadronats a Breda
- Matrimonis o parella de fet (per parella)
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys
- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon
2.- Abonaments individuals:
- Menors (de 6 a 16 anys)
- Joves (de 17 a 30 anys)
- Adults (des de 30 anys)
- Jubilats

Temporada (€)
49,5
22
11

88
33
22

45
20
10

80
30
20

22
27,5
44
22,55

38,5
44
55
39,6
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2.2 Abonaments individuals empadronats a Breda
- Menors (de 6 a 16 anys)
- Joves (de 17 a 30 anys)
- Adults (des de 30 anys)
- Jubilats

20
25
40
20,50

35
40
50
36

Legislació aplicable
Article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de la Ordenança Fiscal número 17
segons el següent detall:
“Article 6 - Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Mensual (€)
1.- Abonaments familiars:
- Matrimonis o parella de fet (per parella)
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys
- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon
1.1 Abonaments familiars empadronats a Breda
- Matrimonis o parella de fet (per parella)
- 1 fill o menor de 6 a 16 anys
- per cada fill de 6 a 16 anys a partir del segon
2.- Abonaments individuals:
- Menors (de 6 a 16 anys)
- Joves (de 17 a 30 anys)
- Adults (des de 30 anys)
- Jubilats
2.2 Abonaments individuals empadronats a Breda
- Menors (de 6 a 16 anys)
- Joves (de 17 a 30 anys)
- Adults (des de 30 anys)
- Jubilats
3.- Entrada per dia

Temporada (€)
49,5
22
11

88
33
22

45
20
10

80
30
20

22
27,5
44
22,55

38,5
44
55
39,6

20
25
40
20,50

35
40
50
36
Dissabtes
i Festius (€)

Laborables (€)

- De 6 a 16 anys
- Des dels 16 anys
- Jubilats

3
5
3

4
6
4

2. S’entén per abonament mensual el que permet l’accés a les piscines municipals des del dia de l’obertura el mes de juny
fins als 31 de juliol o bé des de l’1 d’agost fins al tancament el mes de setembre.
3. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals de forma gratuïta:
a) Les persones amb disminució física o psíquica acreditats amb el certificat de l’ICASS amb un grau igual o superior al
33%.
b) Aquelles persones amb un grau de minusvalia acreditat amb el certificat de l’ICASS amb un grau igual o superior al
33% que no puguin desplaçar-se de manera autònoma i requereixin d’acompanyament, la persona que l’acompanyi
tindrà gratuïtat en l’accés. En cap cas s’aplicarà aquesta gratuïtat a més d’una persona.
c) Els menors de 6 anys i els majors de 70.
4. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 15% les famílies nombroses i monoparentals
que així ho acreditin.
5. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% i/o de forma gratuïta, altres situacions
personals i/o familiars de caire social greus o molt greus, degudament acreditades documentalment i amb informe favorable
dels Serveis Socials de Breda.
6. Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% i/o de forma gratuïta, famílies nombroses
o monoparentals amb situacions personals i/o familiars de caire social greus o molt greus, degudament acreditades
documentalment i amb informe favorable dels Serveis Socials de Breda.”
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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, la corporació local
adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, 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 i es procedirà a la modificació del llibre de les
ordenances fiscals.
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 10 vots favorables d’ERC-Breda,
Tots per Breda i CIU i 1 abstenció de la CUP.

11.- Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la
taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
Antecedents
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests. Procedirà aprovar la modificació d’aquestes
Ordenances si és necessari, les quals han de contenir la nova redacció de les normes afectades i les
dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació.
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a:
 Els articles 15 a 19 i 72, 87, 95, 102 i 108 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
L’Acord d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple, d’acord amb
el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i la validesa de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents,
com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’informe de la secretària interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Per tal que la realitat actual es vegi reflectida en l’Ordenança Fiscal número 18 vigent en el municipi
de Breda, es creu convenient modificar-ne el contingut de l’article 6 – Quota tributària, afegint opcions
en l’Epígraf segon. Concessió de sepultures. El que quedaria amb el redactat següent:
€
Epígraf segon. Concessió de sepultures
1.- Concessió d’un nínxol per 50 anys
2.- Concessió d’un nínxol restituït per 50 anys
3.- Concessió d’un nínxol per 3 anys
4.- Concessió d’un nínxol restituït per 3 anys
5.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 9 m2
6.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 4,5 m2
7.- Traspàs de titularitat d’un nínxol
8.- Duplicat de títol de nínxol
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Legislació aplicable
Article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de la Ordenança Fiscal número 18
segons el següent detall:
“Article 6 - Quota tributària
1.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
€

Epígraf primer. Conducció de cadàvers:
1. Servei d’enterrament
Epígraf segon. Concessió de sepultures
1.- Concessió d’un nínxol per 50 anys
2.- Concessió d’un nínxol restituït per 50 anys
3.- Concessió d’un nínxol per 3 anys
4.- Concessió d’un nínxol restituït per 3 anys
5.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 9 m2
6.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 4,5 m2
7.- Traspàs de titularitat d’un nínxol
8.- 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.- Servei d’enterrament a nínxol existent (sense làpida)
2.- Servei d’enterrament a nínxol existent (amb làpida)
3.- Trasllat de restes a nínxol

148,50
835,00
417,50
215,00
107,50
3.400,00
1.890,00
32,80
32,80
59,00
21,00
255,00
275,50
460,00

2.

En situacions d’escassa capacitat econòmica, previ informe de serveis socials, les tarifes contingudes en el punt
anterior es reduiran en un 50 per cent.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Servei de cementiris, adjuntant còpia
de l’última declaració d’IRPF.
En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ
informe de l’Àrea de Serveis Socials.”

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, la corporació local
adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, 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 i es procedirà a la modificació del llibre de les
ordenances fiscals.
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 9 vots favorables d’ERC-Breda,
Tots per Breda i de la CUP i 2 abstencions de CIU.
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12.- Aprovació definitiva de la desafectació de la finca i l’edifici com a domini públic i
qualificació com a bé patrimonial.
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
com a 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.
Pel Ple de la Corporació de data 25 de gener de 2016, es va aprovar provisionalment la desafectació i
es va iniciar el període d’exposició pública.
Vist el certificat de no al·legacions emès en data 7 de març de 2016.
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 definitivament 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.
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Segon.- Procedir a la anotació a l’Inventari Municipal de Béns de l’alteració de la qualificació jurídica
del bé immoble i comunicar-ho al Registre de la Propietat perquè quedi constància registral del canvi
en la inscripció de la finca.
Tercer.- Notificar el present acord a tots els interessats.
Quart.- Notificar el present acord als serveis comptables.
Cinquè.- 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,
Tots per Breda i CIU i 1 abstenció de la CUP.

13.- Aprovació de conceptes retributius a diferent personal laboral i funcionaris.
Antecedents
La llei de pressupostos de l’Estat per l’any 2016 determina que les retribucions del personal al servei
del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents al 31-12-2012, per tant
només es pot justificar un augment en la retribució com a conseqüència d’una modificació en les
condicions laborals, o de canvi de lloc de treball, que pot comportar més de dedicació, i/o més
responsabilitat.
Atès que l’import del complement específic que és el que determina l’especial dificultat tècnica,
responsabilitat, dedicació i incompatibilitat exigible per al desenvolupament de determinats llocs de
treball o les condicions en que es desenvolupa.
Atès que les funcions que porten a terme el cos de la Guàrdia Municipal es consideren funcions
prioritàries i essencials per aquest Ajuntament. Atesa la voluntat municipal de vetllar pel compliment
de les ordenances, degut a l’increment d’infraccions administratives al municipi i prestar un servei
més proper al ciutadà. Atès que es considera que les tasques de guàrdia municipal tenen un
component de responsabilitat i nocturnitat que s’ha de retribuir.
Vist la necessitat d’incrementar els serveis de neteja del pavelló poliesportiu derivat de les diferents
activitats que es porten a terme i en conseqüència l'augment del volum de treball per la neteja i bon
funcionament del Pavelló. Es pretén incrementar el nombre d’hores de treball de la persona
encarregada de les tasques de conserge i neteja.
Atès que l’ajuntament de Breda no disposa d’una relació de llocs de treball, l’òrgan competent és el
Ple de la Corporació en virtut del que s’estableix a l’article 54.1 h) del Decret 214/1990, de 30 de juliol
pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les Entitats Locals, i a l’article 52 .1j) del DL
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Fixar la següent quantia coma increment del concepte retributiu que es relaciona i pel
desenvolupament dels llocs de treball següents amb efectes a 1 de gener de 2016:
Cap vigilant municipal, Escala d’Administració Especial Grup C2, Nivell 14
Vigilant municipal, Escala d’Administració Especial Grup C2, Nivell 14
Vigilants municipals, Escala d’Administració Especial Grup E, Nivell 11
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Complement específic: 175,-€ bruts mensuals
Segon.- Ampliar l’horari laboral a 12 hores setmanals i augmentar la quantia pel concepte retributiu a
150,-€ bruts mensuals pel desenvolupament del lloc de treball següent amb efectes a 1 d’abril de
2016:
Conserge Poliesportiu, Serveis Generals Grup E, Nivell 10
Tercer.- Notificar el present acord a tots els interessats.
Quart.- Enviar certificat del present acord al Grup Gestió Girona - Assessoria d’empreses i als serveis
comptables.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest
acord.
Intervencions
La Sra. Cortada pregunta si aquest increment retributiu és per les mateixes tasques i el mateix
concepte.
El Sr. Alcalde respon que el cos de guàrdies municipals sí, que és una reivindicació històrica d’aquest
cos. La tasca que fan va molt més enllà del que diu la llei, és a dir fan força més actuacions que les
que estan obligats els guàrdies municipals per llei. Entenem que era de rebut fer aquest augment de
sou. Evidentment això implica una sèrie de compromisos que ja estan pactats amb el cap dels
guàrdies com és intentar augmentar la presència en els torns diürns, insistir més en els
comportaments cívics...
Referent al tema del conserge, s’ha passat de 9 a 12 hores setmanals, intentarem incrementar en la
mesura del possible estar a sobre en els temes de neteja del pavelló, que és un edifici molt, gran per
ser netejat per una sola persona. Hem rebut algun comentari pel tema de la neteja, entenem que la
conserge fa el que pot i per això també s’ha incrementat el número d’hores per millorar el servei.
La Sra. Cortada afegeix que el grup de CIU no està en contra de cap augment retributiu però que no
estan d’acord amb què no se’ls hagi informat d eles tasques que justifiquin aquest increment,
demanen una valoració dels llocs de treball abans de prendre aquestes decisions i una igualtat envers
la resta de treballadors de l’ajuntament i per aquest motiu s’abstindran.
El Sr. Alcalde respon que és molt lloable demanar valoracions de llocs de treball i que en un món
ideal ja s’haguessin fet fa temps i els augments de sou haguessin estat a l’ordre del dia o no, en els
exercicis passats. L’actual equip de govern ha intentat focalitzar en els punts on hem considerat que
el greuge era més important, la justificació és la que s’ha explicat anteriorment.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 9 vots favorables d’ERC-Breda,
Tots per Breda i la CUP i 2 abstencions de CIU.

14.- Aprovar el nomenament d’un nou membre de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil
de Breda.
Antecedents
Els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil de conformitat amb els
articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Règim Local i els art. 66 i 67 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, entre d’altres disposicions concordants, en ordre a la realització d’activitats per a la
protecció de les persones i béns en actes i iniciatives ciutadanes habituals, i també en situacions
d’emergències.
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L’exercici d’aquestes competències pot portar-se a terme fonamentalment mitjançant les actuacions
dels serveis municipals i altres serveis públics existents. Amb tot però, es preveu la possibilitat de
disposar d’un servei civil de col·laboració dels ciutadans en aquestes tasques.
A fi de regular aquesta col·laboració, l’any 2006 es va formar l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Breda, de la qual en formaven part lliurement un grup de persones compromeses a
col·laborar en actes i iniciatives ciutadanes i participar i donar suport en situacions de risc o
emergència.
Aquesta associació, que orgànicament depèn de l’Alcalde i/o regidor delegat que exerceix les
funcions de Protecció Civil municipal, es regularà d’acord amb el que disposa el Reglament de les
Associacions del Voluntariat de Protecció Civil, aprovat pel Decret 27/2001 de 23 de gener, tot
desenvolupant la Llei 4/1997 de Protecció Civil.
La Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya possibilita la participació ciutadana de
forma regular en les tasques de Protecció Civil mitjançant les Associacions de Voluntaris de Protecció
Civil, que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de Protecció Civil
dins d’una localitat o comarca determinada.
L’article 55 d’aquesta Llei preveu que a cada municipi hi hagi únicament una associació de voluntaris i
voluntàries de Protecció Civil i és el propi Ajuntament qui ha de reconèixer aquesta associació, que ha
d’estar inscrita al Registre General d’Associacions de Catalunya i també al Registre Especial que a tal
efecte ha creat el Departament d’Interior.
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Breda, NIF G17.875.220, i inscrita al Registre
General d’Associacions amb el numero 5186-J/2, el 25 d’octubre de 2005, fou reconeguda com a
única Associació en l’àmbit de la Protecció Civil vinculada al municipi de Breda per l’acord de la Junta
de Govern Local del dia 17 d’agost de 2006.
L’Ajuntament de Breda farà el nomenament dels Voluntaris de Protecció Civil sempre que compleixin
els requisits que fixa la normativa vigent respecte a l’article 15è del Decret 27/2001 i disposicions
concordants.
En data 24 de febrer de 2016, amb registre d’entrada 487, des de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, es va comunicar que la Sra. Gemma Berenguer Rosell, amb DNI 45.967.582-N, havia
estat declarada APTE del Curs bàsic de voluntaris/es de protecció civil, dut a terme del 7 de setembre
de 2015 al 30 de gener de 2016.
Legislació aplicable
Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya.
Decret 210/1999 de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i
l’homologació dels plans de protecció civil municipals.
Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de
protecció civil 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.
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 nomenament, com a nou membre de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil
de Breda, de la Sra. Gemma Berenguer Rosell, amb DNI 45.967.582-N.
Segon.- Notificar el present acord al Responsable Tècnic en Matèria de Protecció Civil de Girona, Sr.
Antoni Güell i Bosch, Pl. Pompeu Fabra, 1 17002 Girona.
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Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Breda, pel seu
coneixement i als efectes pertinents, ja que totes les persones implicades amb l’AVPC de Breda que
no estigui degudament nomenades no podran prendre part activa en les actuacions que l’Associació
pugui desenvolupar.
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 unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

15.- Aprovar la incorporació de la secretaria del Jutjat de Pau de Massanes a l’Agrupació de
Secretaries de Jutjat de Pau núm. 55 amb seu a Breda.
Antecedents
El Desembre de 2001 el municipis d’Hostalric, Riells i Viabrea i Breda van signar i trametre una
memòria justificativa per a la creació de l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau, dels municipis
esmentats, sol·licitant-ne l’aprovació de la creació i acceptant-ne la seu a Breda.
Per resolució del Departament de Justícia 1477/2006, de 10 de maig, publicada al DOGC 4636, de 18
de maig, s’aprovava la creació de l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau número 55, amb seu
al Jutjat de Pau de Breda.
En data 4 de març de 2016, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ens ha
informat que l’Ajuntament de Massanes ha sol·licitat l’agregació de la secretaria del seu Jutjat de Pau
a l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 55.
Revisada la documentació presentada per l’Ajuntament de Massanes es valora favorablement la
incorporació de la secretaria del Jutjat de pau de Massanes a l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de
Pau núm. 55.
Legislació aplicable
Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i modificació de les
agrupacions de secretaries de jutjats de pau.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació els
següents acords:
Primer.- Aprovar la incorporació de la secretaria del Jutjat de Pau de Massanes a l’Agrupació de
Secretaries de Jutjat de Pau núm. 55 amb seu a Breda.
Segon.- Aprovar el contingut de la memòria presentada per l’Ajuntament de Massanes per a
l’agregació de la secretaria del Jutjats de Pau de Massanes a l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de
Pau núm. 55.
Tercer.- Notificar el present acord a la Subdirecció general de Suport Judicial i Coordinació Tècnica
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Facultar a 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.

16.- Acord per a l’inici de l’expedient de municipalització dels serveis funeraris (tanatori) i
constitució d’una Comissió d’estudi
Antecedents
L’Ajuntament de Breda presta el servei de cementiri a la població, la complementació d’aquest servei
amb les activitats funeràries pròpies d’un tanatori amb sales de vetlla suposa l’assumpció d’un nou
servei públic en exercici de les competències reconegudes a l’article 25 de la LRBRL.
Partint de la base que els serveis funeraris van ésser liberalitzats a través del Reial Decret Llei
7/1996, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat
econòmica, ens trobem en un supòsit en què aquest Ajuntament pretén assumir l’exercici d’una
activitat econòmica en règim de lliure competència.
Vista l'oportunitat i conveniència per a aquest Municipi de l'exercici de la iniciativa pública per al
desenvolupament de l'activitat econòmica de serveis funeraris, sent d'interès d'aquest Ajuntament la
construcció d’un tanatori municipal i l'explotació d’aquesta activitat econòmica en règim de lliure
concurrència amb el mercat.
Vist l'informe emès per la secretària de l’Ajuntament de conformitat amb l'article 97.1 del 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 –TRRL-,
La Legislació aplicable
Els articles 22.2.f), 49, 85 i 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Els articles 245 i següents 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 158 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
Articles 95 del 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.
Articles 30 a 36, 41 a 44 del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis
de les Corporacions Locals.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient d'exercici de la iniciativa pública per al desenvolupament de
l'activitat econòmica dels serveis funeraris al municipi de Breda.
Segon.- Constituir una Comissió d'Estudi integrada pels següents membres:
1er.- President:
- Sr. Dídac Manresa Molins, Alcalde.
2n.- Vocals:
- Sr. Josep Amargant Argemí, Tercer Tinent d’Alcalde i regidor de Serveis.
- Sr. Andreu Pujol Mas, Primer Tinent d’Alcalde.
- Sr. Vicenç Moya Torrebadell, arquitecte tècnic assessor de l’Ajuntament.
- Sra. Maite Pérez Vicente, Secretària-Interventora.
Actuarà com a Secretària de la Comissió, la Sra. Sara Bombí Roca.
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Tercer.- Disposar que la Comissió esmentada elabori, en el termini de 1 mes des de la seva
constitució, la Memòria justificativa a la qual fa referència l'article 97 del 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 –TRRL-, i articles 57 i següents del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova
el Reglament de Servei de les Corporacions Locals –RSCL-, havent de quedar garantit en tot cas el
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat financera de l'exercici de les
competències de la Corporació municipal.
Quart.- Sotmetre a la consideració del Ple l'esmentada Memòria, un cop redactada per la Comissió
d'Estudi, per a la seva aprovació.
Intervencions
El Sr. Frias pregunta si aprovar l’expedient de municipalització del servei implica que la gestió serà
completament municipal?
El Sr. Alcalde respon que no. L’expedient de municipalització del servei és el marc i dintre d’aquest
marc de totes les mesures que s’han de prendre per portar a terme el procediment administratiu
corresponent, el primer pas és crear aquesta comissió d’estudi que ha d’evaluar, entre d’altres, quin
tipus de gestió s’ha de fer, si gestió directa o gestió indirecta. A través de la corresponent memòria
justificativa es determinarà la forma de gestió.
El Sr. Frias comenta que el grup de Tots per Breda s’abstindrà en la votació d’aquesta proposta pel
fet que la Comissió d’Estudi que es crea a l’efecte de valorar la possibilitat de crear els serveis
funeraris no compta amb cap membre de la oposició.
El Sr. Montero comenta que la CUP també s’abstindrà. En primer lloc pel mateix motiu que Tots per
Breda, és a dir, perquè la Comissió d’Estudi no compta amb cap membre de la oposició i segon lloc,
perquè han sentit en els mitjans de comunicació que la intenció de l’equip de govern és externalitzar
el servei. Entenem que la funció de la Comissió d’Estudi no tindrà gaire rellevància ja que en el diari ja
es donava per fet que la gestió del servei seria de manera indirecta.
El Sr. Alcalde aclareix que en cap moment va afirmar que la gestió del servei seria de manera
indirecta, sino que aquesta era una de les opcions que estava a sobre de la taula. En poble veïns s’ha
seguit aquest model i per tant és una possibilitat, entre d’altres. S’ha d’estudiar, s’han de fer números i
s’ha de veure quina opció és més viable d’entre les que hi ha.
La Sra. Cortada comenta que el grup municipal de CIU també s’abstindrà, pel mateix motiu, perquè
no s’ha tingut en compte a la oposició a l’hora de crear la Comissió d’Estudi.
El Sr. Alcalde comenta que ho tindrà en compte per futurs expedients.
El Sr. Montero afegeix que no s’oposen a la creació d’un nou servei, que en aquest cas és el tanatori,
sinó que s’oposen a la forma de gestió.
Aquesta intervenció la ratifiquen també els altres grups municipals que manifesten la seva abstenció
en la votació de la proposta.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables d’ERC-Breda, 1
vot en contra de la CUP i 4 abstencions de Tots per Breda i de CIU.
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17.- Moció de suport a la petició per a la introducció del Servei d’Urgències Pediàtriques a
l’Hospital de Sant Celoni.
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
Vist el moviment ciutadà de les diferents poblacions del Baix Montseny, encapçalat pel col·lectiu "Mares del Baix
Montseny" que reivindiquen la incorporació de les urgències pediàtriques als serveis oferts per l'Hospital de Sant
Celoni.
Atès que l' Hospital comarcal dóna servei a 20 municipis, on hi ha una població infantil de més de 17.000 infants
de 0 a 14 anys, i actualment té desatesos en quant aquest servei als infants, essent el segment de la població
més vulnerable.
A proposta del grup municipal d’ERC-Breda es proposa el debat i votació dels següents acords:
Primer.- L'Ajuntament de Breda acorda donar suport al col·lectiu “Mares del Baix Montseny” en les seves accions
per la demanda del Servei d'Urgències Pediàtriques a l'Hospital de Sant Celoni.
Segon.- L'Ajuntament de Breda acorda fer totes les gestions que estiguin al seu abast per instar al Govern de la
Generalitat per a que introdueixi el servei d'urgències pediàtriques a l'Hospital de Sant Celoni.
Tercer.- Notificar aquest acord al col·lectiu de “Mares del Baix Montseny”, al servei Català de la Salut, als grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l'Hospital de Sant Celoni.

Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

18.- Moció de suport al banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la guerra civil.
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és una iniciativa per a identificar els
desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l’ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan
s’obrin les fosses comunes relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es facin les
exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable.
Al maig del 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya va organitzar un cicle de conferències
sobre la Guerra Civil, anomenat “Fosses Comunes: un passat no oblidat”. Tenim una llei de fosses però no hi ha
cap pla definit pel que fa a la recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que diversos familiars de
persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars
vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per tal d’assegurar les futures comparatives d’ADN i
mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts.
El departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera van assumir el
repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal d’obtenir
i guardar les mostres dels familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava
fent a altres països del món que han patit conflictes similars.
Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de Desaparicions Forçades de l’ONU a
l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta iniciativa al Parlament de Catalunya. El 19 de desembre del mateix
any, es va aprovar una moció amb una àmplia majoria per tal de posar a l’agenda del Govern el Banc d’ADN, la
modificació de la Llei de Fosses i l’actualització del mapa de fosses.
El passat 22 de juny, el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars dels desapareguts a la Guerra Civil va
tancar la recollida de finançament pel projecte de micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament
rebut s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la
necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de les persones desaparegudes.
Amb tot l’exposat anteriorment, el grup municipal d’ERC-Breda sotmet a debat i votació els següents ACORDS:
PRIMER. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Breda a la iniciativa del Banc d’ADN per a la futura
identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil.
SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als ciutadans i ciutadanes del municipi
de Breda, mitjançant les següents mesures:
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· Organitzant conferències informatives als barris, per mitjà de les entitats o de l’Ajuntament mateix, per divulgar
el material audiovisual i fer difusió del Banc d’ADN.
· Enviament d’una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el municipi.
· Col·locant un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del Banc d’ADN i amb altra informació
relacionada amb les identificacions dels desapareguts.
· Formant i informant als treballadors i treballadores de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i als treballadors/es que
atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar verbalment i en paper d’aquesta iniciativa.
Facilitant així que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha de servir per
identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un futur es puguin exhumar.
TERCER. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als membres
de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestionen les Desaparicions Forçades del període
1936-1977.

Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

19.- Moció sobre la nova organització del transport sanitari a la regió de Girona.
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
El dia 14 de gener d'enguany va tenir lloc el traspàs del Transport Sanitari de la Regió Sanitària Girona de
l'antiga empresa adjudicatària, Consorci del Transport Sanitari, a la nova, Transport Sanitari de Catalunya, SLU.
Es tracta d'una adjudicació per 10 anys amb un import anual pel transport urgent de 16.975.572,89 euros i una
tarifa de 38,62 euros pel no urgent.
El procés d'adjudicació i posterior traspàs ha vingut condicionat per diferents motius: les successives
paralitzacions que ha patit; el canvi de sistema de transport sanitari; i l'accidentada forma com s'ha dut a terme el
traspàs malgrat el temps transcorregut des de l'adjudicació.
El canvi de model ha consistit bàsicament a ampliar mínimament el nombre de vehicles i d'hores de servei a
costa de personal sanitari: s’han substituït ambulàncies amb possibilitat de transportar i tractar persones malaltes
'in itinere' i amb una plantilla completa (metge, infermera i tècnic), per Vehicles d’Intervenció Ràpida (VIR), amb
només metge i tècnic i sense possibilitats de transportar pacients.
L'ampliació no és el cas de la ciutat de Girona, on s'ha suprimit una ambulància de Suport Vital Avançat (SVA),
quedant-ne només dues de Suport Vital Bàsic (SVB) i posar-ne un VIR a Salt. Tampoc a poblacions com Anglès i
Maçanet de la Selva, amb 8 hores diàries de disminució del servei, ni a d'altres costaneres com l'Escala, l'Estartit
i Palafrugell, on es suprimeixen els reforços d'estiu. Les protestes del personal i de la ciutadania registrades al
Baix Empordà denuncien aquests retalls, així com la destrucció de l'equip metge-infermera-tècnic, per quant
rebaixa la qualitat de l'assistència. En efecte, aquest nou model ha estat durament criticat, entre altres, pel
Col·legi de Metges de Girona, per quant sembla més dissenyat per a l'àmbit urbà que no pas per a les nostres
contrades, per quant en casos com el del Baix Empordà pot comportar retards de 20 o 25 minuts en l'arribada del
metges a poblacions com Calonge, Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, i per les
conseqüències que pot tenir el treball separat de metge i infermera. Aquesta separació és especialment greu des
de la promulgació del “Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros” que ha inestabilitzat el paper de la infermeria i que, malgrat el recurs compromès per part del nou
Govern de la Generalitat, és plenament vigent.
Però hi ha un altre problema de fons molt greu. El nombre de serveis que es va comunicar l’antiga empresa
adjudicatària al TSC estava molt per sota dels que s'havien de realitzar efectivament. Aquest hauria impedit una
programació adient, provocant llargues hores d'espera dels usuaris del transport ordinari, les protestes dels quals
recauen sobre els tècnics de les ambulàncies, ja que poques vegades es transformen en reclamacions reglades.
I hauria provocat la necessitat d'augmentar la necessitat d'ambulàncies, fet que justificaria les grans deficiències
en el condicionament de les bases, els locals i els vehicles, que clarament estan incomplint els plecs de
l'adjudicació. L’estat de moltes ambulància no és l’adequat per garantir amb condicions el servei a prestar: on no
falta calefacció falta telèfon o qualsevol mena de material, o altres deficiències tècniques d'uns vehicles reciclats,
com el despreniment de peces del vehicle.
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Com a conseqüència de tot això, ens trobem amb un problema del concurs que afecta exclusivament el lot de la
Regió Sanitària Girona, que s’ha de subsanar.
Per tot això, Es sotmet a debat i votació del Ple les propostes següents:
Primer. Instar al Departament de Salut i al CatSalut que, de manera immediata, aporti les seves alternatives per
tal de resoldre l'actual situació d'absoluta irregularitat.
Segon. Instar al Departament de Salut i al CatSalut per tal que es replantegi el nou model de Transport Sanitari
Integral, esmenant les modificacions i deficiències detectades.
Tercer. Fer tramesa d’aquest acord al Departament de Salut i al CatSalut, així com als ajuntaments de la
demarcació perquè, si s’escau, aquests també manifestin al Departament les deficiències en el servei que els
afectin.

Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

20.- Moció de suport a la declaració institucional del Govern de la Generalitat pel dia
internacional de les dones.
El grup municipal de CiU presenta la següent moció:
El Govern de Generalitat de Catalunya ha aprovat pel 8 de març de 2016, Dia Internacional de les Dones, la
següent
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
Enguany celebrem el 8 de març en un context totalment nou. Per una banda, Catalunya ha iniciat un procés
polític per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana, i ho ha fet amb el compromís de dur-lo a
terme d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l'apoderament de la ciutadania a
tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora (*).
Per una altra banda, finalment disposem d’un marc normatiu que estableix i regula els mecanismes i els
recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i
circumstàncies de la vida: la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Aquest nou context fa que la celebració d’aquest Dia internacional de les dones prengui avui una dimensió, si
cap, encara més significativa.
El 1791 Olympe de Gouges va escriure la seva famosa Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana, com a
reacció a la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà que només reconeixia la condició de ciutadania als
homes i deixava les dones en una manifesta situació d’inferioritat.
La Declaració dels Drets de la dona i la Ciutadana començava amb les següents paraules: “Home, ets capaç de
ser just? Una dona et fa aquesta pregunta.” I el seu Article 1 establia textualment: La dona neix lliure i és igual
que l’home en drets. Les distincions socials només poden estar fundades en la utilitat comuna”.
Més de 200 anys després, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei per a la igualtat efectiva de dones i
homes, fruit d’un llarg camí de les dones a favor dels seus drets i de la seva llibertat; un camí que, al nostre país
igual que a d’altres, es va iniciar amb la reivindicació històrica del moviment de dones i del moviment feminista.
En una diada com la d’avui no hem de passar per alt que els avenços aconseguits, després de molts temps, són
fruit, entre d’altres coses, de la lluita i l’esforç de moltes dones. Dones que amb la seva valentia i el seu sacrifici
van fer possible que la veu de totes i cadascuna d’elles fos escoltada.
El preàmbul de la Llei 17/2015,del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes comença dient:
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“El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és una
necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal, androcèntric i
sexista. A fi que es compleixi plenament aquest dret, no només ha d’ésser reconegut legalment sinó que, a
més, s’ha d’exercir d’una manera efectiva implicant-hi tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i
culturals.”
I més endavant diu:
“En definitiva, aquesta llei ha de comportar un benefici per a tothom, dones i homes, ja que ha de permetre
construir noves pautes de relació entre homes i dones, basades en el respecte i en l’equitat, i també contribuir a
millorar la societat i fer-la més democràtica, justa i solidària.”
Aquesta Llei cal situar-la en el context d’una transformació de les polítiques públiques que té l’objectiu
d’emmarcar normativament la transversalitat de la perspectiva de gènere en tots els àmbits, i que contribuirà a
fer possible l’exercici d’una democràcia plena.
Transversalitat que és plantejada com una eina que ha de donar com a resultat un canvi de models
organitzatius i uns nous valors que repercuteixin en l’actitud de les persones i en les actuacions dels actors
polítics, econòmics i socials. Cal que, des de les institucions, anem feminitzant la societat, és a dir, anem
incorporant les dones, les seves aspiracions, les seves aportacions i formes de fer, la seva sensibilitat, al centre
de la política.
Som conscients que la perspectiva de les dones ha de ser tinguda en compte, no pot quedar invisible davant la
suposada universalitat del que és masculí. Cal reconèixer el valor d’allò femení, tradicionalment menystingut i
ignorat per l’esfera pública, que és on es prenen decisions. Allò femení parla del benestar de les persones per
contraposició a la centralitat que ocupa el benefici econòmic. Quan una societat dóna importància a allò femení,
al benestar de les persones, tota la societat hi guanya.
Hem avançat en la transformació dels marcs legals, ara disposem d’una Llei que ens aporta els mecanismes i
els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació de les dones.
Sabem que les lleis són importants, són bàsiques, però també sabem que han d’anar acompanyades de
transformacions socials i culturals que, a través de la reflexió i el compromís, tant a nivell individual com a nivell
comunitari, ens permetin construir un imaginari col·lectiu que incorpori el reconeixement de l’experiència i
l’expertesa femenina i feminista en tots els àmbits. Perquè les noves referències de relació entre dones i
homes, han de ser referències de relació basades en el respecte de la diferència entesa com un valor social
imprescindible. Perquè no podem oblidar que la identitat de gènere és una construcció cultural i social; que el
canvi serà fruit del treball i de la lluita de moltes dones per ésser reconegudes en i des de la seva singularitat,
sense cedir davant els estereotips de gènere; estereotips que no contemplen la diversitat de les dones i
representen una limitació en els seus projectes i desitjos.
Arribar a aquesta visió de la societat és un procés que requereix transformacions. Es tracta d’anar deconstruint,
de mica en mica, les condicions socials i culturals determinants d’un sistema que concep i explica el món tot
mantenint les dones en el marge, i d’anar avançant, pas a pas, cap a una societat més justa i més lliure per a
dones i homes. I això és feina de tot el conjunt de la societat, de les institucions i també de la ciutadania
Des del Govern de la Generalitat som totalment conscients d’aquesta realitat i per això volem expressar avui
públicament la nostra voluntat de dialogar amb les dones per conèixer les seves experiències i reconèixer les
seves experteses i donar suport al procés de visibilitat de les aportacions de les dones per aconseguir,
conjuntament, projectar noves mirades sobre el món i trobar noves vies de transformació personal i col·lectiva
cap al respecte i l’equitat.
Volem també fer públic el nostre compromís d’impulsar i desenvolupar el manament que el nou marc normatiu
per a la igualtat efectiva de dones i homes ens dóna, i de fer-ho de manera coordinada i col·laborativa amb
totes les institucions i amb tots els actors implicats.
Gràcies a les lluitadores i lluitadors del passat, dones i homes d’avui podem viure en llibertat i decidir sobre els
nostres actes com a persones de ple dret. Gràcies a les reivindicacions dels feminismes i a les mobilitzacions
de les dones que ens han precedit, avui disposem de les eines per seguir avançant en el camí cap a la igualtat
efectiva de dones i homes. Perquè aquest no és un camí finalitzat, encara ens resta molta feina per fer, moltes
fites per assolir, hem de seguir avançant.
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Des del món municipal català, també ens volem fer nostra aquesta declaració institucional del 8 de març de
2016, que ens encoratja a seguir lluitant per assolir l’equitat de gènere.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Breda a la declaració institucional del Govern de la
Generalitat pel Dia Internacional de les Dones.
2.- Trametre aquest acord a l’Institut Català de les Dones, a les associacions locals de defensa de la igualtat
de gènere i als mitjans de comunicació locals.

Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

21.- Moció d’adhesió a la declaració universal sobre els arxius.
El grup municipal de CiU presenta la següent moció:
L’Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, per tal de promoure el bon exercici de la professió
d’arxiver i preservar i difondre el patrimoni documental, tan públic com privat, ha participat activament en la
redacció i aprovació de la Universal Declaration on Archives (UDA).
Aquesta declaració va ser elaborada pel Consell Internacional d’Arxius (ICA), que representa a la comunitat
professional que es dedica a la gestió documental i els arxius en el món, i en l’Assemblea general celebrada a
Oslo al Setembre del 2010 va ser aprovada per unanimitat dels delegats de l’ICA com a expressió de les
exigències fonamentals de la professió amb independència de les cultures i amb la finalitat de reconèixer el
paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa i en la rendició de comptes democràtica com en la
preservació de la memòria social col·lectiva i en la investigació històrica.
L’ICA va ser creat per la UNESCO el 9 de juny del 1948 i des de llavors les dues organitzacions han col·laborat
de forma intensa en la promoció dels arxius. Des de l’any 2008, en commemoració del 60è aniversari de l’ICA, el
9 de juny, es celebra el Dia Internacional dels Arxius. Amb motiu d’aquesta col·laboració, la UNESCO en la seva
36a Conferència General tinguda a Paris el 10 de novembre de 2011 va adoptar una resolució en què felicitava
l’ICA per la seva tasca en l’elaboració de la UDA, feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres
a tenir en compte els principis que aquesta formula i a aplicar estratègies i programes en el futur en el seu
respectiu àmbit nacional.
El Parlament de Catalunya s’adherí a la Declaració Universal sobre els Arxius el 17 de juliol de 2013, essent la
primera cambra legislativa del món en adoptar-la en el seu corpus legislatiu. A partir d’aleshores diferents
ajuntaments i entitats públiques i privades s’hi han anat afegint incorporant a la seva missió i ideari la necessitat
d’impulsar polítiques en gestió de documents que permetin un exercici més transparent de l’accés a la
informació.
Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Adherir-se a la Universal Declaration on Archives elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i
reconeguda com a pròpia per la UNESCO.
2.- Incorporar els principis que s’enuncien en la Declaració Universal sobre els Arxius en l’actuació d’aquesta
corporació i comprometre’ns a treballar per tal que:
- la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament
- es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la seva correcta gestió, incloent-hi professionals
degudament qualificats
- els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva autenticitat, fiabilitat, integritat i
ús
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- els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les relatives als drets de les persones,
dels productors, dels propietaris i dels usuaris
- els arxius siguin utilitzats per contribuir a la promoció d’una ciutadania responsable.
3.- Reconèixer el paper de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, tant per la seva tasca
de promoció dels arxius i dels seus professionals a Catalunya com per la tasca de difusió internacional de
l’arxivística d’aquest país.
4.- Donar trasllat d’aquesta moció a l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.

Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

22.- Moció de rebuig a la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors.
El grup municipal de CiU presenta la següent moció:
Arran del recurs interposat pel Govern espanyol aquest mes de febrer, el Tribunal Constitucional (TC) ha suspès
provisionalment la conselleria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya mentre en resol el dictat definitiu.
El Govern espanyol ha fet de la interposició de recursos d’inconstitucionalitat contra les iniciatives democràtiques
del Govern de Catalunya –Llei catalana d’horaris comercials, Decret Llei contra la pobresa energètica, Impost
sobre els dipòsits bancaris, Declaració de sobirania, etc.- un modus operandi contra les nostres competències i
autogovern davant el qual no podem restar impassibles.
La conselleria d’Afers Exteriors té, entre molts d’altres objectius, vetllar per la bona salut de les transaccions
internacionals. En aquest sentit, durant el 2015 Catalunya va augmentar les exportacions en un 6,1% respecte
l’any anterior, situant-se en un rècord històric que representa el 25,5% del total estatal de vendes a l’exterior.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Reivindicar el dret recollit a l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de Catalunya de realitzar política exterior i
organitzar-se com millor cregui que pot servir als ciutadans.
2.- Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per part del Govern espanyol
contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, el darrer que afecta la conselleria d’Afers Exteriors.
3.- Donar suport al Govern de Catalunya en totes les accions que dugui a terme per mantenir intacta la
conselleria d’Afers Exteriors i totes les seves funcions.
4.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió de la conselleria d’Afers
Exteriors.
5.- Donar coneixement d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al
Govern espanyol.

Intervencions
El Sr. Montero comenta que des de la CUP vota a favor de la moció però vol manifestar que ni el TC
ni l’AN els representa i proposen a l’equip de govern fer cas omís a les seves intervencions i
reclamacions.
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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23.- Moció reclamant un espai d’esbarjo per a gossos i animals de companyia.
El grup municipal de la CUP presenta la següent moció:

Intervencions
El Sr. Amargant comenta que el grup municipal d’ERC-Breda els hi agradaria molt votar a favor però
això no podrà ser per diversos motius. El primer d’ells per temes de disponibilitat del terreny. Si es
refereixen al terreny que hi ha darrere el camp de futbol, aquell terreny està dins de l’àmbit de la
UA16 i fins que no estigui urbanitzat el terreny no serà entregat efectivament a l’Ajuntament, i per tant
no se’n pot disposar fins que s’hagi completat tot el procés urbanístic.
El segon motiu és bàsicament econòmic, en cas de que es portés a terme aquesta actuació s’hauria
de posar tanques per delimitar el perímetre, s’hauria de comprar i muntar rotulació, s’haurien
d’adquirir i muntar més papereres... actualment les prioritat de l’equip de govern en temes d’inversió
en espais públics es dirigeixen a adequar i delimitar els espais de joc pels infants a les places per tal
de fer-les més segures.
Pel que fa als gossos, l’equip de govern entén que aquell espai està situat en una zona que a pocs
metres es troba amb el bosc i que per tant els animals tenen prou espai obert per córrer i esbargir-se.
No obstant, l’equip de govern no està tancat a que en un futur es pugui fer. Actualment, pel que fa als
gossos, s’ha començat per oferir un espai de pipi-can que s’ha fet el més obert possible pels animals.
El Sr. Montero comenta que entén que tot no es pugui fer, però s’han de fixar prioritats.
El Sr. Amargant afegeix que l’equip de govern té altres prioritats en els espais públics que aquesta ja
que a pocs minuts hi ha camp obert i bosc per què els gossos puguin córrer.
L’equip de govern no es tanca a que en un futur es pugui fer, però ara mateix no té sentit votar-hi a
favor si les actuacions de l’equip de govern actuals no van en aquest sentit.
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Votació
Sotmesa la proposta a votació, amb 5 vots favorables de CIU, Tots per Breda i la CUP i 6 vots en
contra d’ERC-Breda, la moció no queda aprovada.

24.- Moció per la retirada de la simbologia franquista.
El grup municipal de la CUP presenta la següent moció:
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Intervencions
El Sr. Pujol comenta que el grup municipal d’ERC-Breda votarà a favor de la moció, però comenta
que es tracta d’una moció molt ambiciosa en el sentit de que, per exemple, no hi ha constància de
que hi hagi títols honoraris a Breda. En el cas de Breda queden bàsicament les plaques de la
protecció oficial. En aquest sentit l’any 30/09/2005 ja es va adoptar un acord per retirar aquestes
plaques de simbologia franquista en els edificis de protecció oficial i se’n van retirar unes 20.
Actualment en queda alguna i haurem de parlar per determinar com procedir per retirar les plaques
que queden.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret
formen la Corporació.

25.- Assumptes urgents.
El Sr. Alcalde comenta que els Mossos d’Esquadra s’han posat en contacte amb l’Ajuntament per la
moció aprovada a Breda el 23/11/2015 donant suport a la resolució 1/XI aprovada pel Parlament de
Catalunya. El mossos vindrien el dia 29/03/2016 al matí per tal de sol·licitar la informació que té
l’Ajuntament respecte d’aquesta moció i advertir a l’Ajuntament respecte les possibles conseqüències
del compliment o incompliment d’aquest requeriment de l’Audiència Nacional.

26.- Precs i preguntes.
El Sr. Anglada pregunta si hi ha informe tècnic pel que fa a l’arranjament de la vorera del costat del
pavelló?
El Sr. Amargant respon que no, que només n’han posat panots.
El Sr. Anglada comenta que li sembla molt bé que s’hagi fet però ja que es feia hagués estat bé posar
una reixa a la part de baix perquè sempre que plou hi ha problemes d’inundacions al pavelló i potser
ara hagués estat un bon moment per fer-ho perquè ara al tancar-ho pot ser que hi hagi més
problemes perquè l’aigua correrà més ràpid i afectarà encara més al pavelló. A més a més el banc no
està anivellat.
El Sr. Amargant respon que hi ha bancs amb molt més desnivell que aquell i que assegut no patina.
Pel que fa al tema de la reixa, quan plogui veurem realment si hi ha aquest problema i ja adoptarem
les solucions pertinents. Amb aquesta actuació esperem haver acabat amb els problemes d’humitats
al pavelló.

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,
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