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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:  2/2011 
Caràcter: Ordinari 
Dia:  29 d’abril de 2011 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora d’acabament: 21:45 hores 
Lloc: Sala d’actes de l’ajuntament 
 
ASSISTENTS 
Jordi Iglesias i Salip (CiU) alcalde  
Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora 
Jordi Prat i Maltas (CiU), regidor 
Alfred Viecco i Graupera (CiU), regidor 
Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor 
Sergi de la Fuente i Méndez (CiU), regidor 
Albert Planasdemunt i Gubert (Tots per Breda), regidor 
Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor 
Salvador Figueras i Mitjans (Crida per Breda), regidor 
Xavier Castanyer i Angelet (Crida per Breda), regidor  
Josep Francesc Garrido i Polo (PSC-PM), regidor 
 
 
Sandra Pinos i Martinez, secretària.  
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària, de data 18 de febrer de 2011. 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària. 
3.- Proposta per la designació de Jutge de Pau titular de Breda 
4.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les NNSS de Breda per tal  
     d’incorporar les determinacions del Pla Especial de protecció del medi natural i del  
     paisatge del parc del Montseny i les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona. 
5.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les NNSS entorn Plaça dels Països  
     Catalans. 
6.- Aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitats de  
     formació i oci. 
7.- Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de requisits  
     formals en el procés d’empadronament. 
8.- Modificar i aprovar fitxers de dades de caràcter personal. 
9.- Assumptes urgents. 
10.- Precs i preguntes.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.-  Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària, de data 18 de febrer de 2011. 
 
Prèviament s’ha repartit l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria d’acord amb el 
que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
TRLMRLC, el Sr. alcalde sotmet a votació l’acta de la sessió plenària que es va portar a 
terme el dia 18 de febrer de 2011, essent aquesta la sessió ordinària següent del Ple.  
 
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present 
acta per unanimitat. 
 
 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’última sessió ordinària 
plenària.  
 
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la 
de control i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en 
compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats 
Locals, l’alcalde dóna compte succinta al Ple de les resolucions que ha adoptat des de 
l’última sessió ordinària plenària, i es relacionen a continuació les actes de les Juntes de 
Govern Local celebrades: 
 
7 i 21 de febrer de 2011 
7 i 21 de març de 2011 
 
A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’alcaldia 
durant l’esmentat període.  
 
Les Juntes esmentades, juntament amb els Decrets dictats per l’alcaldia han estat facilitats 
als portaveus dels grups polítics mitjançant còpia en el moment de notificació de la 
convocatòria del present Ple.  
 
 
3.- Proposta per la designació de Jutge de Pau titular a Breda.  
 
Antecedents 
 
Vist el document que tingué entrada el passat 18 de febrer de 2011, en el qual la Secretaria 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens notifica que s’ha de nomenar 
jutge de pau titular, per estar pròxim de finalitzar el termini de quatre anys per al qual va ser 
nomenat l’actual.  
 
A fi de donar compliment a la legislació aplicable, el passat 7 de març de 2011 va sortir 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 45 l’edicte per a la 
presentació de propostes de nomenament de jutge de pau titular.  
 
S’han presentat les instàncies següents: 
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R.E. 523, 11 de març de 2011.- Montserrat Jimenez Garcia. 
R.E. 543, 15 de març de 2011.- Marta Ontañon Serramià. 
R.E. 558, 17 de març de 2011.- Antoni Sibina Cuní.  
R.E. 583, 18 de març de 2011.- Josep Maria Carreño Bosch.  
R.E. 625, 23 de març de 2011.- Isabel Maria Rosado Serrano.  
 
Una vegada comprovada la documentació presentada, s’accepten totes les sol·licituds ja 
que reuneixen tots els requisits sol·licitats.  
 
Així doncs, els candidats per optar a la plaça de jutge de pau titular són: 
 
Sra. Montserrat Jimenez Garcia 
Sra. Marta Ontañon Serramià.  
Sr. Antoni Sibina Cuní.  
Sr. Josep Maria Carreño Bosch.  
Sra. Isabel Maria Rosado Serrano.  
 
Legislació aplicable 
 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació 
el següent acord: 
 
Primer.- Nomenar com a jutge de pau titular de Breda al Sr. Antoni Sibina Cuní amb DNI 
número 40.229.981-Z tenint en compte el seu currículum i la idoneïtat amb la tasca a 
desenvolupar.  
 
Segon.- Enviar certificació del present acord a la secretaria de govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, fent menció expressa de l’observança del quòrum i adjuntant còpia 
compulsada de la documentació requerida per aquest.  
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats en el procediment.  
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme 
aquest acord. 
 
Es passa a la votació de la present proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb el 
vots a favor dels 6 regidors de CiU, 2 de Tots per Breda i 1 del PSC. 
 
Els 2 regidors de Crida per Breda s’hi abstenen.  
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4.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les NNSS de Breda per tal 
d’incorporar les determinacions del Pla Especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del parc del Montseny i les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona. 
 
Antecedents 
 
El Ple de la Corporació del dia 18 de febrer de 2011 va aprovar inicialment la Modificació 
Puntual de les NNSS de Breda per tal d’incorporar les determinacions del Pla Especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del parc del Montseny i les servituds aeronàutiques 
de l’aeroport de Girona. 
 
Durant el període d’informació pública, no s’han presentat al·legacions al projecte. 
 
Per tot l’exposat, se sotmet a la consideració del Ple de la corporació per a la seva 
aprovació, si escau, la proposta següent: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Projecte de Modificació Puntual de les NNSS de Breda 
per tal d’incorporar les determinacions del Pla Especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del parc del Montseny i les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona. 
 
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme i sol·licitar l’aprovació 
definitiva del projecte. 
 
Tercer.- Facultat l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme 
aquest acord 
 
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present 
acta per unanimitat 
 
 
5.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les NNSS entorn Plaça dels 
Països Catalans 
 
Antecedents 
 
El Ple de la Corporació del dia 18 de febrer de 2011 va aprovar inicialment la Modificació 
Puntual de les NNSS a l’entorn de la Plaça dels Països Catalans. 
 
Durant el període d’informació pública, no s’han presentat al·legacions al projecte. 
 
Per tot l’exposat, se sotmet a la consideració del Ple de la corporació per a la seva 
aprovació, si escau, la proposta següent: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Projecte de Modificació Puntual de les NNSS a l’entorn 
de la Plaça dels Països Catalans. 
 
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme i sol·licitar l’aprovació 
definitiva del projecte. 
 
Tercer.- Facultat l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme 
aquest acord 
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Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present 
acta per unanimitat 
 
 
6.- Aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitats de 
formació i oci 
 
Antecedents  
 
Es vol regularitzar les taxes que han de regir activitats de formació i oci, com els cursos de 
català i de natació i el torneig de futbol-7. 
 
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 l’ordenança fiscal número 28 reguladora de la taxa per 
activitats de formació i oci, en els termes que es detallen a continuació: 
 
“Article 1 - Fonament i naturalesa  
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats de formació i oci, que 
es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de cursos de llengua catalana i de 
natació i del torneig de futbol-7, en diferents instal·lacions municipals 
 
Article 3. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats que es 
detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus 
pares o tutors. 
3. Per matricular-se als cursos de català cal: 

• Tenir 18 anys, o bé 
• Tenir 16 anys i no haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya. 

 
Article 4. Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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Article 5. Beneficis fiscals 
1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que 
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, llevat del que s’especifiqui a l’article 
següent. 
 
Article 6. Quota tributària 
1. La taxa es determinarà en funció de cadascuna de les activitats. 

1.1. Cursos de català 
Tipus de matrícula 

a) Ordinària        50,00€ 
b) Semigratuïta 

b1) Reducció del 50%. Poden sol·licitar aquesta matrícula:  25,00€ 
• els jubilats, 
• els pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta, 
• els pensionistes de classes passives, 
• els membres de família nombrosa general, i  
• els membres de família monoparental de categoria general. 

b2) Reducció del 70%. Poden sol·licitar aquesta matrícula:  15,00€ 
• els aturats, 
• els membres de família nombrosa especial, i  
• els membres de família monoparental de categoria especial. 

c) Gratuïta 
Reducció del 100% per a l’alumnat matriculat als cursos de nivell inicial i als de nivell 
bàsic. 
 

Els cursos s’impartiran en les instal·lacions del Centre Cívic Municipal i tindran lloc entre el 
dia u d’octubre i el trenta de juny. Les classes es realitzaran els dimarts i dijous de les a les 
hores. 
 

1.2. Cursos de natació 
La inscripció es realitzarà per quinzenes: 

a) Primera quinzena       32,00€ 
b) Segona quinzena       32,00€ 

 
Els cursos s’impartiran les tardes, de dilluns a divendres del mes de juliol, a les piscines 
municipals. Les classes tindran una durada d’una hora per a cada grup. Els infants 
matriculats seran agrupats per edats, amb una edat mínima de matrícula de 3 anys fets. 
 

1.3. Torneig de futbol-7 
Cada equip inscrit abonarà una quota única de      150,00€ 
 
El torneig es celebrarà al camp d’esports municipal, de dilluns a divendres, el mes de juliol. 
Amb celebració d’un màxim de quatre partits diaris, de 21.00 a 23.00 hores. 
 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
1. Les taxes per activitats de formació i oci s’acrediten en el moment de formalitzar la 
matrícula a cadascuna, independentment de la realització de l’activitat si és que la seva 
manca fos per causes imputables al sol·licitant. 
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Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
1. La taxa per la participació en les activitats de formació i oci es liquidaran a l’Oficina 
d’atenció al ciutadà en el moment de realitzar la matrícula i/o inscripció. Llevat dels cursos 
de natació. 
2. La taxa per la matricula als cursos de natació s’exigirà en règim d’autoliquidació. Per la 
inscripció serà necessari presentar l’imprès d’autoliquidació, adjuntant l’acreditació d’haver 
efectuat el pagament de la taxa. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General.” 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la 
Corporació durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, 
les corporacions locals adoptaran els acords definitius que procedeixin, resolent les 
reclamacions que haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la 
seva derogació o les modificacions a què es refereixi l’acord provisional. En el cas que no 
s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors 
provisional, sense necessitat d’acord plenari.  

Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme 
aquest acord. 
 
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present 
acta per unanimitat 
 
 
7.- Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de 
requisits formals en el procés d’empadronament 
 
Antecedents  
 
Vista l’ordenança municipal reguladora de requisits formals en el procés d’empadronament 
del municipi de Breda, publicada en el BOP de Girona número 168, de 2 de setembre de 
2005. 
 
El Ple de la Corporació del dia 18 de febrer de 2011 va aprovar inicialment la Modificació de 
l’ordenança municipal reguladora de requisits formals en el procés d’empadronament. 
 
L’edicte d’aprovació inicial ha estat exposat al públic al BOP núm. 45 de data 7 de març de 
2011, al tauler d’anuncis i a la pàgina web durant el termini reglamentari. 
 
En data 11 d’abril de 2011 RE núm. 753, per part de SOS Racisme Catalunya es van 
presentar al·legacions. 
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Legislació aplicable 
 
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.  
Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació 
el següent acord: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per SOS Racisme Catalunya, tenint en 
compte les directrius donades en el seu moment des del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, Secretaria per a la Immigració. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la Modificació de l’ordenança municipal reguladora de 
requisits formals en el procés d’empadronament. 
 
Tercer.- Publicar el present acord amb el text íntegre de la Ordenança al Butlletí Oficial de la 
Província.  
 
Quart.- Publicar l’acord al tauler d’anuncis, fent referència al núm. de Butlletí Oficial de la 
Província en que s’hagi publicat íntegrament l’Ordenança 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a SOS Racisme Catalunya. 
 
Sisè.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present 
acta per unanimitat 
 
 
8.- Modificar i aprovar fitxers de dades de caràcter personal. 

Antecedents 
 
L’Ajuntament de Breda disposa de diferents fitxers de dades de caràcter personal creats 
amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. Els anys 1995 i 2007 es van crear i es van inscriure uns fitxers que ara correspon 
revisar, per actualitzar i complementar per adequar-los a la realitat i a les necessitats actuals 
de la Corporació així com als canvis en la normativa sobre protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les 
administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de 
creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de caràcter general. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
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Acords 
 
Primer.- Modificar, en la forma que s’indica a l’Annex I, la identificació i descripció de fitxers 
de titularitat d’aquest Ajuntament. 
 
Segon.- Aprovar la creació de fitxers amb dades de caràcter personal de titularitat d’aquest 
Ajuntament, la denominació i altres referències bàsiques dels quals s’especifiquen a l’Annex 
II. 
 
Tercer.- El responsable dels fitxers serà l’Ajuntament de Breda, el qual adoptarà les 
mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la 
seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les 
persones afectades o interessades. Les mesures de seguretat exigides per la normativa 
s’aplicaran en funció del nivell de seguretat de cada fitxer i resulten principalment de 
l’adopció a nivell intern de les mesures previstes en el títol VIII del Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, aprovat pel Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre. El detall d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta 
figuren en el Document de seguretat de l’Ajuntament.  
 
Quart.- Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació els 
afectats podran adreçar-se en tots els casos a l’Ajuntament de Breda. En els casos de fitxers 
que siguin objecte de tractament per part d’un concessionari a qui l’Ajuntament hagi 
adjudicat el servei, aquests drets es podran exercir igualment davant l’empresa o entitat 
adjudicatària. 
 
Breda, .... de ......................... de 2011 
 
 
Annex I. FITXERS A MODIFICAR 
 
Gestió del personal: 

- Modificar l’estructura del fitxer per: nom i cognoms, DNI/NIF, núm. Seguretat Social 
/ mutualitat, adreça postal i electrònica, signatura; lloc i data de naixement, sexe; 
titulació / estudis, formació cursada a l’Ajuntament; cos/escala, categoria/grau, dades 
del lloc de treball, historial laboral; dades econòmiques i no econòmiques de nòmina, 
dades de domiciliació bancària; dades de salut (grau de minusvalia) 
- Nivell de seguretat: modificar-lo, d’“alt” a “mitjà”. 

 
ANNEX II. FITXERS DE NOVA CREACIÓ 
 
▫Nom del fitxer  Usuaris servei proveïment aigua i clavegueram 
▫Finalitat i usos  Gestió del servei de proveïment d’aigua i 

clavegueram 
▫Persones o col·lectius afectats  Usuaris dels serveis 
▫Procedència de les dades Del propi interessat o del seu representant legal 
▫Procediment de recollida de dades  Enquestes o entrevistes, formularis 
▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms, DNI/NIF o document substitutori, 

adreça, telèfon, signatura, activitats i negocis, 
dades de domiciliació bancària, propietats o 
possessions, serveis rebuts 

▫Sistema de tractament Manual i automatitzat 
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▫Cessions No es preveuen 
▫Transferències internacionals No es preveuen 
▫Unitat responsable  Secretaria 
▫Nivell de seguretat  Bàsic 
 
 
▫Nom del fitxer  Serveis joventut 
▫Finalitat i usos  Servei d’informació i assessorament a joves. Gestió 

i organització d’activitats i cursos per a joves del 
municipi 

▫Persones o col·lectius afectats  Joves del municipi usuaris d’aquests serveis o que 
volen rebre informació i/o assessorament i, si és el 
cas, els seus pares o representants legals 

▫Procedència de les dades Del propi interessat o del seu representant legal 
▫Procediment de recollida de dades  Enquestes o entrevistes, formularis 
▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms, DNI/NIF o document substitutori, 

adreça, telèfon, signatura, data de naixement 
▫Sistema de tractament Manual i automatitzat 
▫Cessions No es preveuen 
▫Transferències internacionals No es preveuen 
▫Unitat responsable  Secretaria 
▫Nivell de seguretat  Bàsic 
 
 
▫Nom del fitxer  Registre d’associacions 
▫Finalitat i usos  Gestió del Registre Municipal d’Entitats i 

Associacions Ciutadanes, i comunicació 
▫Persones o col·lectius afectats  Càrrecs directius i persones de contacte de les  

entitats i associacions que sol·liciten inscriure’s al 
Registre 

▫Procedència de les dades Del propi interessat  
▫Procediment de recollida de dades  Formularis 
▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms, DNI/NIF o document substitutori, 

adreça, telèfon, signatura, càrrec 
▫Sistema de tractament Manual i automatitzat 
▫Cessions No es preveuen 
▫Transferències internacionals No es preveuen 
▫Unitat responsable  Secretaria 
▫Nivell de seguretat  Bàsic 
 
 
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present 
acta per unanimitat 
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Ajuntament de 
Breda 

 

 
9.- Assumptes urgents. 
 
No hi ha assumptes urgents 
 
 
10.- Precs i preguntes.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la 
secretària de la Corporació, en dono fe.  
 
L’Alcalde,       La Secretària, 
Jordi Iglesias i Salip      Sandra Pinós Martinez 
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