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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:  2/2014 
Caràcter: Ordinari 
Dia: 19 de maig de 2014 
Hora d’inici: 20:30 hores  
Hora d’acabament: 21:33 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 Marín Acuña (Breda@XXI-PM), regidor 
 
Secretaria 
 
Sra. Maite Pérez Vicente, secretaria. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 14 de febrer de 2014. 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària. 
3.- Donar compte del decret 40/2014 d’aprovació de la liquidació del pressupost 2013.  
4.- Donar compte dels informes de intervenció sobre el pla d’ajust.  
5.- Donar compte al Ple de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que  
     contempla la L.O. 2/2012 corresponent al pressupost pel 2014.  
6.- Donar compte dels informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les  
     operacions comercials.  
7.- Donar compte al Ple de la informació comunicada al MINHAP corresponent al primer   
     trimestre del pressupost 2014.  
8.- Donar compte dels informes d’intervenció sobre estabilitat pressupostària en l’operació  
     de crèdit i al incorporació de romanent de crèdit.  
9.- Donar compte de la modificació del ROM.  
10.- Aprovació del Pla  pressupostari a mig termini, període 2014 a 2017.  
11.- Aprovació inicial Exp. 2/2014 de transferència de crèdit.  
12.- Aprovació inicial Exp. 3/2014 de modificació per crèdit extraordinari.  
13.- Aprovació provisional del Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en Sòl no  
       urbanitzable.  
14.- Proposta per la designació de Jutge de Pau substitut a Breda.  
15.- Moció per pagar els impostos a l’Agència Catalana en comptes d’Hisenda.  
16.- Moció que demana que l’ajuntament de Breda posi a disposició de la Generalitat de  
       Catalunya del padró municipal si la futura Llei de consultes així ho indica.  
17.- Moció per estudiar la implantació de fibra òptica a Breda.  
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18.- Moció de suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni Mundial de la    
       UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.  
19.- Moció per la demanda d’un institut al poble de Breda.  
20.- Assumptes urgents.  
21.- Precs i preguntes.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordin ària de data 14 de febrer de 2014 . 
 
Prèviament s’ha repartit l’esborrany 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. 
 
Intervencions 
 
Per part del grup ERC es proposa donar publicitat de les actes del Ple i la Junta de Govern Local a la 
web municipal. 
 
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 d e 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: 
 

� 1JG2014 del 13 de gener 
� 2JG2014 del 27 de gener 
� 3JG2014 del 10 de febrer 
� 4JG2014 del 24 de febrer 
� 5JG2014 del 10 de març 
� 6JG2014 del 31 de març 
� 7JG2014 del 14 de abril 
� 8JG2014 del 28 de abril 

 
 
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.  
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3.- Donar compte del decret 40/2014 d’aprovació de la l iquidació del pressupost 2013 
 
Es dona compte al Ple de la corporació del decret núm. 40/2014 de 10 de febrer de 2014 
corresponent a l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, d’acord amb 
el Text Refós 2/2004 de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals. 
 

4.- Donar compte dels informes de intervenció sobre  el pla d’ajust.  

Atès que segons el Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, s’ha de donar compte al Ple dels 
informes de Intervenció sobre la informació trimestral tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques sobre els plans d’ajust.  

 

Vist l’informe presentat corresponent al primer trimestre de l’exercici 2014, en donem compte al Ple. 
 
 
5.- Donar compte al Ple de l’informe d’avaluació de l compliment dels objectius que contempla 
la L.O. 2/2012 corresponent al pressupost pel 2014  

Per l’ordre HAP/2105/2012 de l’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament de la informació, previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.  

Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes presentats telemàticament al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al pressupost de 2014, d’ingressos i despeses, 
dotació de la plantilla, deute viu i previsió de venciment del deute en els propers 10 anys, inversions, 
ajustaments i aplicació de la regla de la despesa. 

 
De la seva avaluació es pot concloure que la Corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, no compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa i que la ràtio del deute viu a 
principis d’any és del 62,56 %. 
 
Pel compliment de la regla de la despesa, s’ha elaborat un pla econòmic financer que abasta el 
període 2014 a 2015, aprovat pel Ple de data 14 de febrer de 2014 i tutelat per la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresoreria de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les causes de l’incompliment de la regla de la despesa, venen donades per l’increment de les 
inversions a realitzar durant aquest exercici en relació de l’execució portada a terme el 2013 no 
finançada amb fons finalistes o transferències de capital. 
 
 
6.- Donar compte dels informes de tresoreria de mes ures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’han de trametre els informes que 
preveu l’article 4.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i Coneixement. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes presentats telemàticament, corresponents al 
primer trimestre de 2014 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i 
Coneixement. 
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7.- Donar compte al Ple de la informació comunicada  al MINHAP corresponent al primer  
trimestre del pressupost 2014 

Per l’ordre HAP/2105/2012 de l’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament de la informació, previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.  

Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes presentats telemàticament al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al primer trimestre del pressupost de 2014, 
d’ingressos i despeses, romanent de tresoreria, calendari de tresoreria, dotació de la plantilla i 
retribucions, deute viu i previsió de venciments, perfil de venciment del deute en els propers 10 anys, 
ajustaments i aplicació de la regla de la despesa. 

 
De l’avaluació de l’estat d’execució del primer trimestre del pressupost 2014, a data 31 de març, es 
pot concloure que la Corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, no compleix amb 
l’objectiu de la regla de la despesa i compleix amb el límit del deute. 
 
Pel compliment de la regla de la despesa, s’ha elaborat un pla econòmic financer que abasta el 
període 2014 a 2015, aprovat pel Ple de data 14 de febrer de 2014 i tutelat per la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresoreria de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les causes de l’incompliment de la regla de la despesa, venen donades per l’increment de les 
inversions a realitzar durant aquest exercici en relació de l’execució portada a terme el 2013 no 
finançada amb fons finalistes o transferències de capital. 
 
 
8.- Donar compte dels informes d’intervenció sobre estabilitat pressupostària en l’operació de 
crèdit i al incorporació de romanent de crèdit.  

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.   

 

Vist els informes de l’operació de crèdit, concertada el passat 25 de març de 2014, i el de la 
incorporació del romanent de crèdit, aprovat per decret d’alcaldia número 95/201, de 27 de març de 
2014, en donem compte al Ple. 

 
Intervencions 
 
El senyor Dídac Manresa sol·licita informació sobre la part de la inversió que es pretén cobrir amb la 
operació de crèdit concertada, així mateix demana perquè es tria posar 2 anys de carència en la 
operació de crèdit ja que considera que si, en teoria, els números són positius es podria deixar sense 
carència i amortitzar ja des del primer any. 
Sr. Jordi Iglesias respon que es fa normalment perquè en els temes de Pla d’Obres no saps mai quan 
comences. S’agafa carència però no es paguen interessos si no hi ha disponibilitat. El criteri seguit és 
començar a amortitzar un cop finalitzada la obra. 
El tema de la part de inversió a cobrir amb la operació de crèdit ja està distribuït en el Pla d’Inversions 
però es va ajustant en funció de les subvencions que es rebin i dins del límit del capítol 6 d’inversions 
del pressupost aprovat. 
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9.- Donar compte de la modificació del ROM 
 
Antecedents  
 
El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Breda es va redactar a l’empara dels articles 
4.1.a) i 20 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i dels articles 
8.1.a) 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 (TRLMRLC). 
 
El Reglament Orgànic Municipal és l’instrument que regula el règim organitzatiu i de funcionament 
d’aquest Ajuntament, així com també articula els drets i deures dels membres de la corporació i els 
drets d’informació i participació dels veïns i entitats del municipi. 
 
Amb data 14 de febrer de 2014 el Ple de la Corporació va aprovar per unanimitat una moció 
presentada pel Grup Municipal ERC en relació a la publicitat de les sessions de la Junta de Govern 
Local. En base a aquesta moció es sol·licitava: 
- Acordar que els regidors membres del Ple podran participar, amb veu i sense vot, en la deliberació 
dels assumptes de la Junta de Govern Local que hagin estat delegats pel Ple. 
- Establir els mecanismes administratius que serveixin per a convocar aquests regidors a la Junta de 
Govern Local i alhora fer-ne la publicitat necessària a la ciutadania per garantir-ne la màxima 
transparència i informació. 
- Modificar en aquest sentit el Reglament Orgànic Municipal si és el cas. 
 
D’acord amb l’article 47.2 del ROM les sessions de la Junta de Govern no seran públiques. L’alcalde 
pot requerir, no obstant això, la presència d’altres regidors o de personal de la corporació amb 
finalitat d’assessorar o informar la Junta de Govern. 
 
Segons la sentència del TC 161/2013, en relació al caràcter no públic de les sessions de la Junta de 
Govern, es considera que vulneraria el principi democràtic (art. 1.1 CE), la seguretat jurídica (art. 9.3) 
i el dret a la participació en els assumptes públics ( art. 23.1 CE). Sobre aquestes al·legacions el TC 
es pronuncia en els termes següents: “La circunstancia de que, aprovechando el carácter preceptivo 
de la no publicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno Local y mediante la mera delegación de 
atribución del Pleno en la Junta, quedara imposibilitado el control de la ciudadanía sobre el proceso 
de la toma de decisiones, que, por su importancia, legalmente están sometidas al régimen de 
publicidad, supondría un menoscabo del principio democrático (art. 1.1 CE) y una vulneración de las 
posibilidades de participación directa del ciudadano en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), en su 
concreta dimensión de control del ejercicio del cargo de sus representantes electos, sometidos a 
mandato representativo. Esto es, se configuraría como uno de esos supuestos referidos en el ya 
citado art. 3.2 de la Carta Europea de Autonomía Local en que la existencia de un órgano municipal 
ejecutivo, por la conjunción de la posibilidad de que le sean atribuidas competencias delegadas por el 
Pleno municipal y de que sus sesiones no sean públicas, podría ir en detrimento de la participación 
directa de los ciudadanos.”. A partir d’aquí el TC considera que el segon paràgraf de l’article 70.1 de 
la LBRL és constitucional aplicant la interpretació que es transcriu a continuació: “En consecuencia, el 
art. 70.1, párrafo segundo, LBRL, en tanto que establece que las sesiones de las Juntas de Gobierno 
Local no son públicas, es conforme con el principio democrático (art. 1.1 CE) y el derecho a la 
participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), siempre que se interprete en el sentido de que no 
incluye las decisiones relativas a las atribuciones delegadas por el Pleno”. 
 
Es proposa, per tant, modificar l’article 47.2 del ROM en el sentit d’afegir que les sessions de la Junta 
de Govern siguin públiques quan hagin de tractar assumptes que hagin estat atribuïts per delegació 
del Ple. Tot això per preservar la transparència i informació ciutadana que la legislació de règim local 
pretén garantir. 
 
En base a l’article 87 del ROM qualsevol modificació del marc legal vigent que pugui afectar el 
contingut d’algun article del reglament orgànic municipal, aquest es modificarà automàticament i 
s’adaptarà al contingut de la norma procedent, donant-ne compte al Ple de la Corporació. 
Tota modificació esdevinguda per l’aplicació d’aquest article se’n publicarà el seu text al BOP. 
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Legislació aplicable 
 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) 
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 (TRLMRLC) 
Reglament Orgànic Municipal de Breda (ROM) aprovat definitivament el 17 de juny de 2005. 
 
Per tot el que s’ha exposat, 
 
Primer.-  Es dona comte al Ple de la modificació de l’article 47.2 del ROM el qual quedarà redactat de 
la següent manera: 
 
Article 47 
 

1. La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria absoluta dels 
seus membres en primera convocatòria, i una tercera part dels seus membres en segona 
convocatòria, la qual convocatòria es produirà una hora després de la primera. 

2. Les sessions de la Junta de Govern no seran públiques, només ho seran aquelles que tinguin 
per objecte l’exercici de competències delegades pel Ple de l’ajuntament. L’alcalde pot 
requerir, no obstant això, la presència d’altres Regidors o de personal de la Corporació amb 
finalitat d’assessorar o informar a la Junta de Govern. 

3. Els acords es prendran amb el vot favorable de la majoria simple dels presents. 
 
Segon.- Aquesta modificació es publicarà el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El senyor Dídac Manresa pregunta com es sabrà que es tractarà un tema la competència del qual es 
va delegar pel Ple a la Junta de Govern. 
 
El senyor Jordi Iglesias respon que des de Secretaria es farà constar els temes que són delegats pel 
Ple i es notificarà la convocatòria a tots els regidors de la mateixa manera que es fa amb el Ple. 
 
 
10.- Aprovació del Pla pressupostari a mig termini,  període 2014 a 2017  
 
Antecedents  

Atès que l’ordre HAP/2105/2012 de l’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament de la informació, previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, que estableix a l’article 6 la obligació de trametre informació 
sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits a l’article 29 de la LO 2/2012, en els que 
s’emmarcarà la elaboració dels pressupostos de les Entitats locals. 

 
Conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012 s’ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP) per mitjans electrònics. El 31 de març de 2014 es va trametre al 
MINHAP, en compliment de la normativa establerta. 
 
Legislació aplicable 
 
Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera 
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini, pel 2014 a 2017, presentats el 31 de març de 
2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP), en compliment de l’ordre 
HAP/2105/2012 de l’1 d’octubre. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El senyor Dídac Manresa comenta que el pressupost de 2014 no té consonància amb les previsions 
fetes fins al 2017. 
 
El Sr. Jordi Iglesias respon que això és degut a que en el pressupost de 2014 es trenca amb la regla 
de la despesa derivat al Pla d’obres i per aquest motiu es va fer el Pla econòmic-financer, que si en 
anys posteriors també es pretén fer més inversió i es torna a trencar la regla de la despesa s’hauria 
de tornar a aprovar un Pla econòmic financer per regularitzar la situació de nou. Es vol deixar clar que 
amb el Pla pressupostari no es retalla el pressupost de cara a anys següents sinó simplement es 
tracta d’una previsió pressupostària en base al límits fixats per la regla de la despesa. 
 
El senyor Dídac Manresa reitera la incoherència del Marc pressupostari i per aquest motiu justifica el 
vot en contra del Grup Municipal ERC-Breda. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables de CIU i Tots per 
Breda 4 vots en contra de ERC-Breda i l’abstenció de Breda@XXI. 
 
 
11.- Aprovació inicial Exp. 2/2014 de modificació d e crèdit per transferència entre partides de 
diferent vinculació jurídica 
 
Antecedents 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant decret 149/2014 de data 8 de maig de 2014, ha 
ordenat la incoació de l’expedient núm. 2/2014 modificació de crèdit per transferència entre partides 
de diferent vinculació jurídica, davant la necessitat d’imputar l’import total o parcial del crèdit d’una o 
diverses partides pressupostàries a d’altres de diferent capítol, amb diferent nivell de vinculació 
jurídica i entre diferents grups de programa. 
 
Atés que la Junta de Govern de 27 de gener de 2014, va adjudicar a l’empresa CESPA SA, el servei 
de neteja dels edificis municipals, amb la subrogació del personal municipal que portava a terme 
aquesta neteja, iniciant els seus serveis l’1 de març de 2014, es proposa transferir la part de la 
despesa del capítol 1 de despeses de personal que ha estat subrogat per CESPA SA, al capítol 2 de 
despeses corrents en béns i serveis.  
 
Vist l’informe favorable per part de Secretaria-intervenció,  
 
Fonaments de Dret 
 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals. 
Article 40 a 42 del Reial decret 500/1990. 
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient Exp. 2/2014 de modificació de crèdit per transferència entre 
partides de diferent vinculació jurídica, segons el següent detall: 
 
Aplicació pressupostaria  

BAIXES 
PARTIDA MODIFICACIÓ TOTAL  

Programa  econòmica  INICIAL CRÈDIT PREVISIÓ 

130 130.00 Retribucions bàsiques personal laboral 362.000,00 -54.000,00 308.000,00 

221 160.00 Seguretat Social 257.000,00 -6.500,00 250.500,00 

     TOTAL BAIXES 619.000,00  -60.500,00 558.500,00 

Aplicació pressupostaria  
ALTES 

PARTIDA MODIFICACIÓ TOTAL  

Programa  econòmica  INICIAL CRÈDIT PREVISIÓ 

330 227.00 Serveis neteja d'edificis 35.000,00 60.500,00 95.500,00 

    TOTAL ALTES  35.000,00  60.500,00 95.500,00 

 
Segon.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost sense necessitat 
de posterior acord plenari. 
 
Tercer.-  Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat , resumit per capítols, 
al BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El senyor Josep amargant Argemí comenta que si s’ha privatitzat el servei de neteja i pregunta quin 
benefici en treu Breda d’aquest canvi en la gestió del servei i si afecta als treballadors. 
 
El Sr. Jordi Iglesias contesta que el principal benefici és la reducció de costos per a l’Ajuntament, a 
més a més des de l’Ajuntament no es podia portar el servei adequadament per falta de personal. 
Aquest canvi en la gestió no afecta al personal del servei de neteja ja que aquests conserven la seva 
antiguitat i garanties salarials, no obstant a nivell laboral, d’estructura empresarial si que ha canviat el 
servei. El que es va fer és una subrogació del personal de neteja de l’Ajuntament de Breda. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 7 vots favorables de CIU, Tots per 
Breda i Breda@XXI i 4 abstencions d’ERC-Breda. 
 
 
12.- Aprovació inicial Exp. 3/2014 de modificació p er crèdit extraordinari 
 
Antecedents 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant decret 150/2014 de data 9 de maig de 2014, ha 
ordenat la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari núm. 3/2014, atès que determinades 
despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit per atendre-les. 
 
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdit extraordinaris es 
finançaran amb la baixa de crèdit d’altres partides no compromeses i que la seva dotació s’estimi 
reduïble sense pertorbació del respectiu servei.  
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Es proposa la baixa de la partida 2014 132-63400 Elements de transport, ja que aquesta partida no hi 
ha previsió d’utilitzar-la a l’ampliar el rènting de vehicles per un any més. 
 
A l’expedient també hi consta l’informe favorable per part d’Intervenció, i el certificat de Secretaria-
intervenció de la retenció de baixa de crèdit. 
 
Fonaments de Dret 
 
Article 170.2 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals. 
Article 36 i 104.3 del Reial decret 500/1990. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari núm. 3/2014 del pressupost de 
despeses de la Corporació, el següent detall: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2014 
 
Prog.  Eco. BAIXA  Import € 

132 63400 Elements de tansport - 43,80 

 
Prog. Eco. ALTA Import € 

231 85090 Adquisició d’accions i participacions del sector públic 43,80 

 
Segon.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-
se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el pressupost sense necessitat 
de posterior acord plenari. 
 
Tercer.-  Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat , resumit per capítols, 
al BOP i al tauler d'anuncis. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 7 vots favorables de CIU, Tots per 
Breda i Breda@XXI i 4 abstencions d’ERC-Breda. 
 
 
13.- Aprovació provisional del Pla Especial del Cat àleg de masies i cases rurals en Sòl no 
urbanitzable .  
 
Antecedents 
 
El municipi de Breda necessita la identificació i regulació urbanística de les diferents masies ubicades 
en sòl no urbanitzable.  
 
Vist que l’equip redactor ha presentat el Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable.  
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Breda va aprovar inicialment el Pla Especial del Catàleg de masies 
i cases rurals en sòl no urbanitzable amb data 29 de juliol de 2013. 
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Atès que aquest document es va sotmetre a tràmit d’ informació pública, per un termini d’un mes, amb 
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, a un diari de premsa periòdica i a través dels 
mitjans telemàtics a la pàgina web municipal. 
 
Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licità informe als organismes afectats per 
raó de llurs competències sectorials. 
 
Atès que s’han fet les modificacions pertinents al Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en 
sòl no urbanitzable d’acord amb els informes emesos pels diferents organismes afectats i vist 
l’informe de l’arquitecte municipal. 
 
Legislació aplicable 

� El Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
� El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 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. 
� La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
� Defensa: Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl. 
� Carreteres: article 10.2 de la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres, i el Decret Legislatiu 

de la Comunitat Autònoma de Catalunya 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Carreteres. 

� Sector ferroviari: article 7 de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari. 

� 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 Cultu ral 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: article 5 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals 
i de Flora i Fauna Silvestres; Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals de Catalunya. 

� Forest: article 39 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Boscos. 
� Sector elèctric: article 5 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric. 
� Telecomunicacions: article 26 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de 

Telecomunicacions. 
� Turisme: Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya; Decret 159/2012, de 20 de 

novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. 

� Soroll: Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll i l’article 11 del Reial Decret 1367/2007, de 
19 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, en quant a zonificació acústica, objectius 
de qualitat i emissions acústiques. 

� El Ple, de conformitat amb allò que estableix l’article 85.3 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació amb l’article 
22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, aprovarà 
provisionalment el Pla Especial. 

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació  
el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial del Catàleg de Masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable del municipi de Breda.  
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Segon.-  Remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de conformitat amb allò que estableix l’article 
109 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en 
relació amb l’article 80 c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, per a la seva aprovació definitiva. 
 

Tercer.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El senyor Andreu Pujol comenta que respecte el contingut no tenen res a dir perquè tot és correcte 
però que hi ha hagut alguna queixa referent al fet de no poder-ho consultar online i que les persones 
afectades hagin de venir a l’Ajuntament a consultar la documentació. 
 
El Sr. Jordi Iglesias contesta que ja ho revisarà perquè creu que el document es va penjar 
precisament perquè la gent hi tingui accés. 
 
El senyor Andreu Pujol diu que l’edicte si que estava penjat però que li han comentat que la 
documentació no. 
 
El senyor Jordi Iglesias contesta que ja ho revisarà. 
 
El senyor Andreu Pujol afegeix que queda pendent el tema de les masies ubicades dins del nucli 
urbà. Respecte aquest tema el senyor Alcalde contesta que s’està treballant en el tema i en la mesura 
que es pugui s’anirà avançant al respecte. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació 
 
 
14.- Proposta per la designació de Jutge de Pau sub stitut a Breda 
 
Antecedents 
 
El passat 30 de setembre de 2014, amb registre d’entrada 1638, la Secretaria de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya informava que finalitzava el període de quatre anys pel que havia 
estat nomenat l’actual jutge de pau substitut de Breda. 
 
A fi de donar compliment a la legislació aplicable, el passat 11 d’abril de 2014 va sortir publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 71 l’edicte per a la presentació de proposta de 
nomenament de jutge de pau substitut.  
 
En data 17 d’abril de 2014, amb registre d’entrada 764, al Sra. Marta Ontañon Serramià, amb DNI 
52155850S, ha presentat una instància per optar a la plaça esmentada. 
 
Atès que finalitzat el període de presentació d’instàncies, la de la Sra. Ontañon ha estat la única 
rebuda. 
 
Legislació aplicable 
 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.  
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Nomenar com a jutgessa de pau substituta de Breda a la Sra. Marta Ontañon Serramià, amb 
DNI 52155850S, tenint en compte el seu currículum i la idoneïtat amb la tasca a desenvolupar.  
 
Segon.- Comunicar el present acord a la secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 de Santa Coloma de Farners i a l’Agrupació de 
Secretaries de Jutjat de Pau de Breda, 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 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació 
 
 
15.- Moció per pagar els impostos a l’Agència Catal ana en comptes d’Hisenda. 
 
El grup municipal d’ERC presenten la següent moció 
 
És un fet que l’espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi econòmica, provoca que 
les nostres institucions públiques apliquin retallades en la despesa en diferents serveis essencials per 
a la ciutadania, situació que pateixen especialment les famílies amb menys recursos que ara, més 
que mai, requereixen de polítiques socials i ocupació de qualitat.  
 
També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear ocupació disposant de 
recursos suficients per portar a terme polítiques d’ocupació i de creació de noves activitats 
econòmiques, que en un marc de finançament just per a Catalunya es podrien desenvolupar. 
Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, i per aquesta raó, més enllà de denunciar 
l’espoli fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme mesures de pressió per acabar amb una 
situació que ens ofega fiscalment. La reinvindicació del concert econòmic ha d’anar més enllà del 
discurs polític. És un deure moral de les institucions públiques del nostre país, dels partits polítics 
catalanistes, donar suport a les iniciatives que neixen de la societat civil que treballin per aconseguir 
un Concert Econòmic que ens acosti a la sobirania fiscal. Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres 
impostos a l’Agència Tributària Catalana és una estratègia tècnicament viable com a mesura de 
pressió per a què Govern de la Generalitat treballi decididament per un Concert Econòmic que ens 
acosti a la independència fiscal.  
 
Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre administracions, que 
permet que la Generalitat recapti diferents impostos -IVA, IRPF- que el contribuent ha de pagar a 
Hisenda a través de l’Agència Tributària Catalana, ho pot fer, sempre i quan pagui a temps i n’informi 
a Hisenda mitjançant el següent procediment:  
 
1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte corrent de la Generalitat 
en concepte del pagament de l’IVA o l’IRPF. Aquest formulari es pot trobar al web de la Generalitat de 
Catalunya www.gencat.cat. 2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, 
el contribuent ha d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de 
referència i el NIF. Cal conservar el justificant de l’ingrés.  
 
2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el contribuent ha d’ingressar 
al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de referència i el NIF. Cal conservar 
el justificant de l’ingrés. 
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3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana el justificant de l’ingrés 
en un termini de set dies. 
  
4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui l’import al compte 
bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els diners. 
 
5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat.  
 
Vist que aquesta iniciativa ha cristal·litzat en el moviment civil per la insubmissió fiscal Diem Prou, que 
ha recollit el suport de diferents entitats arreu del país, com Ara o Mai, CADCi, Welcome 
Mr.President, SiP, Cercle Català de Negocis, Club FNEC, SiJ, Intersindical CSC o Catalunya Sí, i en 
la seva plana web més de 4.000 suports.  
 
Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i denunciem l’espoli fiscal 
que està sotmesa la nostra nació i estem d’acord que hauríem d’imposar els nostres impostos, 
regular-los, recaptar-los, gestionar-los i distribuir-los amb plena sobirania.  
Per tot això, el grup municipal d’ERC-Breda sotmet a debat i votació del Ple els acords següents:  
 
1. Donar suport a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’ d’insubmissió fiscal i també a la 
tasca que Omnium Cultural fa sobre el procediment a seguir i les conseqüències jurídiques del 
mateix.  
 
2. Donar suport a totes les iniciatives iniciades pel Govern de l’Ajuntament de Breda per explorar la 
possibilitat de liquidar els seus impostos, de forma legal, a l’Agència Tributaria Catalana.  
 
3. Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o independentistes amb 
representació al Parlament de Catalunya que promoguin la modificació de la legislació tributaria 
catalana per tal que pugui, també, recaptar els impostos de caràcter estatal.  
 
4. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya de la insubmissió fiscal.  
 
5. Comunicar l’adopció d’aquests acords als portaveus parlamentaris del Parlament del Principat de 
Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern de la Generalitat, a l’Agència 
Tributària de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a l'Associació de 
Municipis per la Independència i a la Plataforma Diem Prou.  
 
Intervencions 
 
El senyor Josep Amargant comenta que aquesta moció ja es va presenta per part del Grup Municipal 
ERC-Breda al juliol de 2012 i es va tombar perquè jurídicament i tècnicament era molt difícil. 
Actualment molts ajuntaments s’hi ha adherit, empreses i particulars també. Es considera que seria 
bo que aquesta gent veiés el recolzament per part de l’Ajuntament i per aquest motiu es torna a 
presentar la moció. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables de CIU i Tots 
per Breda i ERC-Breda i un vot en contra de Breda@XXI. 
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16.- Moció que demana que l’ajuntament de Breda pos i a disposició de la Generalitat de 
Catalunya del padró municipal si la futura Llei de consultes així ho indica. 
 
El grup municipal d’ERC presenten la moció 
 
Intervencions 
 
El senyor Dídac Manresa comenta que en la Comissió Informativa es va posar de manifest que 
aquesta moció ja s’havia presentat i que s’havien pres les mesures per portar-la a terme, el Grup ERC 
ha comprovat aquesta circumstància i consegüentment, sense que serveixi com a precedent, 
consideren retirar la moció per evitar tornar a votar una qüestió que ja està aprovada. 
 
 
17.- Moció per estudiar la implantació de fibra òpt ica a Breda. 
 
El grup municipal d’ERC presenten la següent moció 
 
ATÈS que la circulació d’informació a través de fibra òptica té una amplada de banda molt major a les 
connexions a internet per línia telefònica convencional de les que disposa actualment el municipi de 
Breda. 
 
ATÈS que un major ample de banda pot ser molt útil per a les empreses bredenques, així com per la 
implantació de noves empreses que basin el seu valor afegit en l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
 
ATÈS que si el municipi de Breda és dels darrers en comptar amb aquesta tecnologia hi ha un risc de 
generar una fractura digital entre les empreses bredenques i la dels seus competidors en altres 
territoris més ben dotats. 
 
ATÈS que la fibra òptica suposa altres avantatges respecte a les línies convencionals, com ara una 
major flexibilitat, molta més seguretat als usuaris i un major aïllament elèctric, entre d’altres. 
 
ATÈS que un dels ramals de la instal·lació de fibra òptica de Xarxa Oberta de Catalunya 
(www.xarxaoberta.cat) passa per la vall de la Tordera en paral·lel a la carretera C-35, és a dir que es 
troba molt proper al municipi de Breda 
 
ATÈS que la Fundació Guifi.net ( www.guifi.net) és una entitat sense ànim de lucre que disposa d’un 
equip experimentat en recerca, desenvolupament i innovació en sistemes, equips i xarxes de 
telecomunicacions, que té, entre els seus objectius el de “promoure i fomentar el desenvolupament de 
les xarxes i les infraestructures obertes d'informació i comunicació, amb vocació universal i no 
discriminatori entre els agents i els operadors del sector. Potenciant el seu ús en els diferents sectors 
de la societat i canalitzant els recursos humans i materials per tal d'atendre les necessitats d'accés a 
les mateixes”. 
 
El grup municipal d’ERC-Breda proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER Que l’Ajuntament de Breda encarregui un estudi a la Fundació Guifi.net que avaluï el cost de 
portar la instal·lació de fibra òptica al municipi de Breda, així com del seu desplegament. Aquest 
estudi ha d’enumerar, també, els avantatges i desavantatges de la implantació de fibra òptica al 
municipi. 
 
SEGON Que en funció del que digui l’estudi s’avaluï la possibilitat d’implantar fibra òptica el municipi 
de Breda en les fases que siguin necessàries. 
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Intervencions 
 
El senyor Antoni Marin pregunta si aquest estudi és gratuït o comportarà un cost per a l’Ajuntament. 
El senyor Andreu Pujol respon que aquest estudi no és gratuït. 
 
El senyor Antoni Marin comenta que si altres empreses com telefònica... no han fet el desplegament 
de la fibra òptica és perquè s’entén que no és rentable i en aquest cas considera absurd fer un estudi 
que impliqui un cost econòmic per a l’Ajuntament. 
 
El senyor Andreu Pujol comenta que un estudi d’aquesta mena pot obrir el ventall a diverses 
possibilitats com que la xarxa passi a ser de titularitat de l’Ajuntament o bé fer un sistema cooperatiu 
entre la gent que sol·liciti aquesta xarxa i no és necessari per tant, que passi per una empresa privada 
que en tregui un rendiment econòmic. 
 
El senyor Jordi Iglesias, abans de passar la moció a votació, comenta que s’avaluarà l’adjudicació 
d’aquesta tasca a una empresa o altra en funció del que disposa el Text Refós de la Llei de Contracte 
del Sector Públic i si cal, es sol·licitaran més pressupostos a diferents empreses en funció del que es 
determini legalment. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables de CIU i Tots 
per Breda i ERC-Breda i un vot en contra de Breda@XXI. 
 
 
18.- Moció de suport a la candidatura per a la decl aració de Patrimoni Mundial de la UNESCO 
de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripo ll. 
 
Els grups municipals de CiU i Tots per Breda presenten la següent moció: 

 
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la Catalunya 
de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit 
cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància 
de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva 
biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els 
espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui 
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la 
història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.  
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en les 
portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes esglésies 
catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, capaç 
de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques del moment -com les de la 
ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys 
propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat 
del segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat iconogràfica 
i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un dels joiells de la basílica 
restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la 
reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa 
de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material 
van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.  
 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que han posat 
de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i únic en el món. En 
efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
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Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre 
d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a 
objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir 
i com a element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i compleix totes i 
cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor universal excepcional 
establerts principalment en el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació de la Convenció 
del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de 
les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, 
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal 
que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del 
Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat 
per part de la UNESCO. 
 
Per tot això, es proposa: 
 
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per tal 
que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
19.- Moció per la demanda d’un institut al poble de  Breda. 
 
El grup municipal d’ERC presenten la següent moció. 
 
Atès que durant els últims mesos l’AMPA de l’escola Montseny de Breda ha endegat una campanya 
de reivindicació de l’institut a Breda. 
 
Atès que nombrosos veïns i veïnes de la població han donat el seu suport explícit a través de la 
recollida de signatures i la penja de pancartes reivindicatives. 
 
Atès que la reclamació d’un institut a la nostra població és una vella reivindicació col·lectiva, amb un 
suport massiu de la població. 
 
Atès que la recent obertura de l’institut de Riells i Viabrea no soluciona cap de les reivindicacions del 
poble de Breda. 
 
Per tot això exposat, el grup municipal d’ERC-Breda  sotmet a debat i votació del Ple Municipal 
els acords següents: 
 
-Que l’Ajuntament de Breda en general i l’equip de govern en particular es sumi de manera decidida 
al moviment transversal liderat per l’AMPA de l’escola Montseny. 
 
-Que a nivell de consistori es creï una comissió amb representació de totes les forces polítiques 
presents al Ple per tal d’elaborar les estratègies pertinents per assolir l’institut a la nostra població.  
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Intervencions  
 
El senyor Antoni Marin pregunta si el que es demana és un institut o una secció d’institut? 
 
El senyor Dídac Manresa respon que aquesta moció és de caràcter simbòlic i que pretén expressar 
dos punts: el suport per part del Ple de l’Ajuntament a la reivindicació iniciada per l’AMPA i la 
presència del consistori en l’adopció d’aquestes decisions.  
Decidir la forma de portar-ho a terme, és a dir, si es tracta d’un institut o d’una secció d’institut, en tot 
cas ja no serà competència de l’Ajuntament sinó del Departament d’Ensenyament. 
 
El senyor Jordi Iglesias afegeix que fa temps que s’estan fent negociacions en aquest sentit i que pot 
avançar que pel que sembla no es tractarà d’un institut pròpiament sinó més aviat una secció. 
Actualment es treballa perquè l’ESO es faci a Breda però el batxillerat i la Formació professional es 
farà en els instituts veïns que són els que han de potenciar aquesta línia. A Breda es pretén cobrir 
l’educació de 12 a 16 anys. Encara que des de l’equip de govern es reivindica l’institut de la mateixa 
manera que en la campanya. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
20.- Assumptes urgents.  
 
No n’hi ha. 
 
 
21.- Precs i preguntes.  
 
1- El senyor Josep Amargant pregunta per què se’ls ha negat participar a la fira d’entitats a l’institut 
d’Hostalric quan ja ho tenien tot organitzat i hi ha 150 alumnes bredencs. Creiem que ha sigut una 
pèrdua d’oportunitat per ells. 
 
El senyor Joan Antoni Frias respon que en cap moment se’ls va dir que se’ls permetria la participació. 
L’Ajuntament va decidir que a ens i entitats de fora de Breda, per raons econòmiques i de pressupost 
no se’ls permetria un estand però sí se’ls permetria muntar alguna altra cosa i l’Ajuntament es posava 
a disposició per assessorar-los a portar a terme aquestes altres alternatives. 

 
El senyor Josep Amargant considera que ha estat una decisió poc encertada. Entén que a entitats 
privades de fora no se’ls deixi participar però a un institut considera que sí que hauria de poder 
participar, ja que d’aquesta manera s’ha perdut la possibilitat dels alumnes de participar. 

 
El senyor Antoni Marin comenta que com a membre de l’AMPA pot dir  que es troben decepcionats 
amb la decisió de l’Ajuntament i  que s’hauria de prendre en consideració aquesta decisió de cara al 
futur. 

 
El senyor Joan Antoni Friasplanteja la possibilitat de fer algun reglament per regular aquest tipus 
d’esdeveniments. 

 
El senyor Antoni Marin comenta que el que es pretén amb les fires és moviment comercial i l’afluència 
de gent de fora i no només gent del poble i que des de l’AMPA tenen previst fer un escrit a 
l’Ajuntament. 

 
El senyor Jordi Iglesias posa de manifest que tot és millorable. Que en aquell moment no es va 
considerar l’institut com a una entitat i que en cap moment l’Ajuntament ha tingut la intenció de 
discriminar a ningú. 
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2- El senyor Dídac Manresa en relació a la ràdio comenta que han constat al Registre de Sortida de 
l’Ajuntament que s’ha portat a terme l’adquisició de material. Consideren que hauria de posar-se al 
dia el tema de la ràdio i convocar concurs i potenciar el reglament que en el seu moment es va 
aprovar. Es planteja què es pensa fer amb ràdio Breda? 
 
El senyor Jordi Iglesias respon que la inversió que s’ha fet és per potenciar en la mesura del possible 
la ràdio actual, que el concurs es pensa fer en un futur i actualitzar el reglament d’acord amb la 
normativa actual. S’hi està treballant però per motius econòmics i d’inversió no està previst en l’actual 
pressupost. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la secretaria 
accidental de la Corporació, en dono fe.  
 
L’Alcalde,      La Secretaria  
 
 
 
 
 
Jordi Iglesias i Salip      Maite Pérez Vicente   
  


