Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 2/2012
Caràcter: Extraordinari
Dia: 19 de març de 2012
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:00 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament

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

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació provisional del Pla Especial de conservació del nucli històric de Breda.
Antecedents
Que en sessió ordinària de ple de data 30 de juliol de 2010, amb l’assistència de tots els
membres de la Corporació, entre altres, es va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Pla
Especial de conservació i millor del nucli històric de Breda.
Atès que aquest acord va ésser exposat al públic per mitjà d’anuncis inserits en el BOP de
Girona de data 23 d’agost de 2010; en el DOGC de 24 d’agost de 2010; en el diari el Punt de 9
de desembre de 2010 i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i que durant el termini d’informació
pública, no es van presentar al·legacions
Atès que es van sol·licitar informes als següents Organismes afectats:
- Institut Geològic de Catalunya, rebut el dia 22 de setembre de 2010, favorable.
- Medi Ambient i Habitatge, rebut el dia 30 de setembre de 2010, favorable.
- Agència Catalana de l’Aigua, rebut el dia 12 de gener de 2011, favorable.
- Departament de Cultura, Comissió de Patrimoni, rebut el dia 10 de gener de 2011 i
deixa en suspens el Pla Especial.
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Departament de Territori i Sostenibilitat, rebut el dia 5 de maig de 2011 en sentit
favorable.

Atès que es rectifica el Projecte i s’envia en data 2 d’agost de 2011 a la Comissió Territorial de
Patrimoni de Girona.
Atès que en data 7 d’octubre de 2011 la Comissió de Patrimoni, no aprova el Projecte rectificat.
Atès que en data 28 de desembre de 2011, es rectifica i s’envia novament el Projecte i que
llavors en data 10 de febrer de 2012, la Comissió de Patrimoni de Girona emet informe favorable
al Projecte de Pla Especial.
Legislació aplicable
Els articles 67, 68, 69, 78 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Els articles 22, 23, 92 a 94, i 101 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya [En tot allò que no s’oposi al Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme].
El 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 21.1.j) 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Així mateix, és d’aplicació la Legislació sectorial següent:
Patrimoni cultural: article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i
article 33 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
Patrimoni de les Administracions Públiques: article 189 de la Llei 33/2003, del Patrimoni de les
Administracions Públiques.
Aigües: articles 20.1.d), 25.4 i 40.4 de la Llei d’Aigües, Text Refós 1/2001, de 20 de juliol; i article
8 del Text Refós de la Legislació en matèria d’Aigües de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
3/2003, de 4 de novembre.
Medi Ambient: articles 15 i següents de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni
Natural i de la Biodiversitat; Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals de Catalunya.
Atès l’Informe favorable de Secretaria de data 8 de març i de conformitat amb allò que estableix
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial de conservació i millora del nucli històric de
Breda
Segon.- Remetre en el termini d’un mes des del present Acord la documentació del Pla Especial
Urbanístic aprovat a la Comissió Territorial d’Urbanisme, als efectes de la seva aprovació
definitiva i la seva publicació per a què pugui generar efectes.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a l’execució del present acord.
Intervencions
El Sr. Manresa, en representació del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya,
manifesta que l’àmbit d’actuació del Pla Especial és poc ambiciós, ja què, simplement es
cataloga i especifica els béns objectes de protecció dins d’aquest àmbit reduït i que hi ha altres
béns que podrien ser objecte de protecció i no hi són. En aquest sentit era més ambiciós el pla
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elaborat per la Crida per Breda a l’any 2005. Tanmateix manifesta que no hi el catàleg de masies
i no es protegeix cap forn morú. En aquest sentit és incoherent i incomplert. Hi ha edificis que les
Normes Subsidiàries de Breda protegeixen i el Pla no els especifica com són Can Blanc, Cal
Batlle i altres. En conclusió ERC de Breda, creu que és un Pla incomplert i s’ha fet el mínim per
omplir l’expedient, s’està igual o pitjor que als anys 80, falta el catàleg de masies i els forns.
El Sr. Marin, en representació del grup municipal, Breda @XXI PM, manifesta que falta consens
entre les forces polítiques i que l’Ajuntament hauria de ser més restrictiu en el sentit de la
protecció de certs bens.
El Sr. Alcalde President, manifesta que segur que el Pla redactat i que s’aprova podria ser més
ampli, però l’equip de govern creu que està bé l’àmbit de protecció identificat i que no s’inclou el
Pla Especial de catàleg de masies, perquè va més enllà del que es pretén amb aquest pla.
Votació
S’aprova la proposta amb el següent resultat:
CIU: 4 a favor
Tots per Breda: 2 a favor
ERC: 4 en contra
Breda@XXI: 1 abstenció
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent el secretari
accidental de la Corporació, en dono fe.

L’Alcalde,
Jordi Iglesias i Salip
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El Secretari accidental
Erik Sureda Causadias
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