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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:  3/2014 
Caràcter: Ordinari 
Dia:   28 de juliol de 2014 
Hora d’inici: 20:30 hores  
Hora d’acabament: 22:21 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 
 
Secretaria 
 
Sra. Maite Pérez Vicente, secretaria. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 19 de maig de 2014. 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària. 
3.- Informes d’intervenció sobre el pla d’ajust. 
4.- Informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
5.- Aprovació inicial Exp. 4/2014 de suplement de crèdit.  
6.- Aprovació Compte General de l’exercici 2013.  
7.- Aprovació inicial del Reglament del funcionament intern del Butlletí d’Informació 
Municipal.  
8.- Aprovació festes locals 2015.  
9.- Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal nº 27 reguladora de la 
taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament de l’escola de Música i Dansa municipal 
de Breda.  
10.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 
de Breda a l’àmbit del Claustre del Monestir.  
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11.- Aprovació provisional de la desafectació del be de domini públic situat al Carrer Raval 
Salvà nº16 de Breda.  
12.- Moció pel dret a decidir, el referèndum del 9N i la República Catalana.  
13.- Moció per la creació d’un grup de treball Breda-Riells per la consecució del carril bici.  
14.- Moció per a la suspensió cautelar de la liquidació de les plusvàlues als afectats pels 
processos d’execució hipotecària i dació de l’immoble en pagament del deute hipotecària 
d’habitatges de residència única i habitual.  
15.- Assumptes urgents.  
16.- Precs i preguntes.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Abans de començar la sessió l’Alcalde sotmet a votació la incorporació d’un assumpte 
urgent, la urgència de la incorporació queda aprovada per unanimitat dels membres del Ple. 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 19 de maig 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. 
 
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: 
 

 9JG2014 del 12 de maig 
 10JG2014 del 29 de maig 
 11JG2014 del 9 de juny 
 12JG2014 del 30 de juny 

 
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.- Informes d’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 segon trimestre de l’exercici 2014, en donem compte 
al Ple. 
 
 
4.- Informes de tresoreria de mesures 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 segon trimestre de 2014 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Coneixement. 

 
 
5.- Aprovació inicial Exp. 4/2014 de suplement de crèdit  
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que la Junta de Govern de 12 de maig de 2014 va aprovar l’adjudicació del 
contracte de redacció del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del Sector Industrial de 
Can Guilleumes a l’empresa Projectes Urbans, arquitectura i territori SLP, per un import de 
34.848 €, IVA inclòs.  
 
Vist que la Junta de Govern de 9 de juny de 2014 va aprovar les quotes urbanístiques 
anticipades per les despeses previstes per la redacció del PERI per un total de 34.848 € i 
que han de satisfer els propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística denominat Sector 
Industrial Can Guilleumes, en proporció a la superfície de les finques. 
 
Segon.- Atès que la Junta de Govern de 4 de novembre de 2013 va aprovar: 

a. Encarregar la redacció del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 16 
(UA16) del Sector Industrial Sud a l’empresa Projectes Urbans, arquitectura i territori 
SLP, per un import de 20.570 €, IVA inclòs.  

b. Encarregar la realització de l’estudi geotècnic del Projecte de Reparcel·lació de l’ 
UA16 a l’empresa Terres SLL, per un import de 3.237,75 €, IVA inclòs.  

c. Encarregar la redacció del Projecte d’Urbanització de l’ UA16 a l’empresa Projectes 
Urbans, arquitectura i territori SLP, per un import de 21.150,80 €, IVA inclòs.  
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Atès que en data 11 de febrer de 2014 es va sol·licitar l’anotació de l’afecció al procés 
reparcel·latori de les finques incloses en l’àmbit d’actuació UA-16 i l’emissió del 
corresponent certificat de domini i càrregues de les mateixes, i en data 22 d’abril de 2014 es 
registra la factura del registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners per un import de 
1.301,73 €, IVA inclòs. 

 
Vist que la Junta de Govern de 9 de juny de 2014 va aprovar les quotes urbanístiques 
anticipades per les despeses previstes per la redacció del projecte  de reparcel·lació, l’estudi 
geotècnic, el projecte d’urbanització i les despeses registrals, per un total de 46.260,28 € i 
que han de satisfer els propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística denominat UA16 Sector 
Industrial Sud, en proporció a la superfície de les finques. 
  
Tercer.- Essent insuficient el crèdit per atendre aquestes noves despeses, d’acord amb 
l’article 36 del Reial decret 500/1990, en el que el finançament dels suplements de crèdits es 
pot fer, indistintament amb algun o alguns dels recursos que s’estableixen en el citat article, 
resulta procedent tramitar l’expedient de suplement de crèdit.  
 
Fonaments de Dret 
 
Articles 35 i 36 del Reial decret 500/1990. 
Article 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. 
 
Proposo: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit núm. 4/2014:  
 
Incrementar el Pressupost de despesa 

Grup Econ. Denominació Import € 

151 627 Projectes tècnics 81.108,28 

  TOTAL  81.108,28 

 
Incrementar el Pressupost d’ingressos 

 Econ. Denominació Import € 

 396.11 Quotes urbanístiques, projecte PERI, sector industrial Can Guilleumes 34.848,00 

 396.10 Quotes urbanístiques, projecte reparcel·lació i urbanització UA16, sector industrial sud 46.260,28 

  TOTAL  81.108,28 

 
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 el pressupost modificat, quan l’expedient esdevingui definitiu, resumit per 
capítols al BOP. 
 
Quart.-  Trametre l’informe d’estabilitat pressupostaria a Tutela financera. 
 
Cinquè.- Facultar 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 majoria absoluta amb 6 vots favorables de CIU i 
Tots per Breda i 5 abstencions d’ERC-Breda i Breda@XXI. 
 
 
6.- Aprovació Compte General de l’exercici 2013 
 
Antecedents 
 
Vist l’informe de data 26 de maig de 2014 emès per la Secretària-interventora en relació 
amb el Compte General de l ‘exercici 2013. 
 
Vist que mitjançant decret número 174/2014 de 26 de maig es convoca la Comissió Especial 
de Comptes pel dia 29 de maig per tal d’examinar el Compte General, juntament amb els 
justificants i antecedents de l’exercici 2013. 
 
Vista l’acta de la Comissió Especial de Comptes de data 29 de maig de 2014, la qual 
s’informa favorablement per part dels assistents.  
 
Atès que en compliment a la normativa aplicable, en data 10 de juny de 2014 fou publicat 
l’edicte a partir del qual s’exposa al públic perquè en el termini de quinze dies més vuit, es 
puguin presentar les al·legacions, els suggeriments o les reclamacions que estimin oportú.  
 
Atès que dins del termini atorgat, no s’han presentat al·legacions.  
 
Fonament Jurídic 
 
Article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
La Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en 
relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació 
si escau la proposta redactada en els termes següents: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General d’aquesta entitat local corresponent a l’exercici 2013. 
 
Segon.- Rendir l’esmentat Compte degudament aprovat pel Ple de la Corporació a la 
Sindicatura de Comptes, i als òrgans competents de les Administracions Estatals i 
Autonòmica. 
 
Tercer.- Facultar al alcalde per dur a terme aquest acord.  
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Intervencions  
 
El Sr. Dídac Manresa comenta que en els números “macros” el resultat pressupostari ajustat 
pel 2013 és de 324.315 euros, un cop fets els ajustos corresponents, això vol dir que hi ha 
un superàvit de 324.000 euros. El Romanent de tresoreria és molt positiu però és confús en 
el sentit que estem treballant amb comptabilitat no amb números reals. No són números 
tancats, el que importa és el fons líquid que queda a l’Ajuntament amb data 31/12/2013 que 
és una mica més de 260.000 euros. El préstec ha baixa de 2.100.000 aprox a 1.940.000 si 
comptem les liquidacions del 2008-2009 
 
Dídac Manresa afegeix que pel que fa als números macros no hi tenen res a dir, el que s’ha 
d’entrar al detall de les partides: 
En els ingressos: 
Augment de les plusvàlues i ICIO  
Escombraries: nosaltres sempre hem votat a favor de certs augments per a que les taxes no 
siguin deficitàries, aquest any els ingressos superen les despeses. Entenem que les taxes 
no siguin deficitàries però també entenem que no existeixi un superàvit en aquest sentit, és 
per això que des del nostre grup apel·lem a una reducció de la taxa encara que sigui 
simbòlica perquè entenem que hi ha un petit marge per a la seva reducció, sens perjudici 
que es tornin a pujar en futurs exercicis en el cas que torni a existir un dèficit del servei. 
En les despeses: 
Retribucions membres de govern i dietes: els sous es mantenen estables. Sempre hem dit 
que el fet de que els regidors cobrin a través de dietes implica una manca de transparència, 
nosaltres preferiríem que tinguessin un sou fix, per què d’aquesta manera hi hauria més 
transparència i els vilatans podrien tenir un millor coneixem del que cobren. 
Entenem que el pressupost té poca ànima social pels següents motius: 
Partida de formació de personal: 37 euros, entenem que és un import ridícul, avui dia estem 
a ple segle XXI, totes les empreses en tots els àmbits socials, culturals i econòmics es fa 
èmfasi en la formació permanent i l’Ajuntament de Breda només destina 37 euros en 
formació al llarg d’un any. 
Partida de joventut i participació ciutadana: els crèdits inicials eren de 10.000 euros i 
d’aquests només s’han executat 6.243 euros. Es tracta d’una minsa aportació. 
No existeix un pla d’estalvi malgrat els números siguin positius, nosaltres considerem que hi 
ha moltes partides que es poden retallar, la denominada “despesa supèrflua”: 
Combustible: segur que es poden prendre mesures d’estalvi en combustible, Breda va 
signar el Pacte d’Alcaldes i l’Agenda 21, entenem per tant que s’haurien d’adoptar mesures 
d’estalvi energètic i ambientals, així com d’electricitat, comunicacions telefòniques, festes, 
nosaltres mai afirmarem que s’ha de retallar en festes i oci ja que aporta un valor afegit al 
poble, turisme... però si s’aprova un pressupost per festes aquest no hauria de sobrepassar-
se, s’hauria de ser, al nostre entendre, més curós amb la gestió, o almenys fer una previsió 
més acurada. 
Capítol d’inversions: els crèdits inicials pel 2013 en inversions són de 91.000 euros i pel 
2014 són de 700.000 euros. No hi ha coherència, entenem que aquesta diferència es deu a 
què aquest és l’any anterior a les eleccions. 
Els crèdits definitius del 2013 en inversions són de 116.000 euros. Demanem, per tant, un 
equilibri i un full de ruta, és a dir, no durant tres anys passar-nos sense inversions i no per 
ser any anterior a les eleccions es portin a terme totes les obres previstes a la legislatura. 
Parlant en termes relatius, i referent a l’execució del pressupost 2013, les inversions 
suposen un 4% del pressupost, mentre que els sous dels membres de l’equip de govern en 
suposen un 3%, parlant en termes relatius, es tracta de xifres equivalents. 
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Els números “macros” són macos, res a dir, però mirat al  detall a aquest pressupost se li 
podria treure molt més suc, pla d’estalvi, capítol d’inversions, poca ànima social, formació de 
personal... per totes aquestes raons el vot del nostre grup per a l’aprovació del compte 
general del 2013 és en contra. 
 
El senyor Antoni Marin, apunta que el fet de que existeixi un romanent positiu no implica una 
bona gestió, sinó que pot venir justificat, per exemple, per l’existència d’alguna partida que 
no s’ha executat. Demana que s’aclareixi a què és degut i a on es destina aquest romanent. 
 
L’Alcalde respon com a regidor d’hisenda, que en una legislatura, amb el pla d’inversions i 
amb la que cau és complicat fer inversió; hi havia un PUOSC 2011-2015 que s’ha suspès 
fins el 2013-2017, aquest és un dels motius pels quals s’està executant la inversió aquest 
any, perquè ve marcat pel Pla d’obres de la Generalitat, no per motius electorals. 
Els números no són macos ni lletjos, són els que són, i indiquen el resultat de la gestió de 
l’exercici 2013. Si no hi ha dèficit, després es pot discutir en què es realitza la despesa. La 
despesa es pot reduir, està clar, en el tema energètic s’han anat fent canvis, com per 
exemple les bombetes de led, s’ha baixat el que es paga de llum, tal i com ha apuntat el Sr. 
Dídac. 
El que m’ha sobtat són dos coses, no vull entrar al detall de les partides, perquè cadascú té 
la seva política per a distribuir la despesa, no estem aprovant un pressupost. El que 
m’estranya és que s’hagin dit dues coses sense concretar: 
Referent a la diferència entre el padró liquidat d’escombraries i les despeses derivades, 
quan parles de despeses derivades no tens en compte les despeses del Consell Comarcal, 
entre d’altres, la deixalleria. Seria el desig de tots poder reduir la taxa d’escombraries però 
s’han de tenir en compte totes les despeses. 
En quant als 37 euros de formació, tots els cursos que s’han anat fent, més de 30, s’han tret 
gratuïts de la Diputació, ACM i l’EAPC, per tant jo n’estic satisfet. 
En quant a joventut, si mires els costos de Brigada Jove, ja es sobrepassa la quantitat, els 
6.000 euros no és la despesa total que s’ha fet amb joventut. 
Aquests tres temes que has tret no em quadren, els números que has tret no inclouen la 
totalitat de les despeses, i per això s’ha de ser curós a l’hora de parlar d’aquests temes ja 
que de cara al vilatà, quan es parla de números (en el cas per exemple de les escombraries) 
s’han de tenir en compte tots els conceptes. 
Referent al romanent, el sostre de despesa el regula l’estat i per sort anem complint la 
partida d’ingressos, no són pressupostos inflats i escurem la partida de despesa. Amb 
l’aprovació del pressupost de 2014 es va fer un pla econòmic-financer per que es va 
sobrepassar el sostre de despesa... 
Hi ha principi de prudència amb la provisió dels ingressos de dubtós cobrament i les multes. 
És important aquest principi de prudència ja que la disponibilitat d’aquests diners és relativa. 
 
El Sr. Dídac Manresa afegeix que segueixen pensant que l’execució del pressupost és un 
tema electoral. Pel que fa a les referències que s’han fet per a la reducció de despesa, des 
d’ERC es proposa, com a exemple, l’ús de vehicles híbrids, per estalviar en carburant i 
segurament hi ha altres mesures concretes per a reduir despesa. 
En tema de joventut i participació ciutadana, a l’espai jove estem pendents de subvenció per 
posar el dinamitzador cultural per posar en marxa pròpiament l’espai jove. 
L’alcalde afegeix que ja hi ha un tècnic de joventut i apunta que aquest debat s’està 
convertint més en un debat d’aprovació del pressupost que en l’aprovació del compte 
general. 
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El Sr. Marin afegeix que no discutirà els conceptes del pressupost ja que això és el que 
diferencia la gestió d’un equip de govern o d’un altre. El que si que vol fer palesa en el fet de 
que existint el romanent que hi ha, la gent no entén que es facin pujades a nivell de taxes. 
L’Alcalde respon que el romanent no significa que es tinguin aquests diners a la caixa, s’ha 
de diferenciar el concepte comptable amb els ingressos reals. El romanent està alt perquè 
s’han fet ajornaments al pagament de determinats tributs per part de la gent i per tant, són 
diners dels quals l’Ajuntament n’és creditor, però no significa que els tingui realment i en tot 
cas no es poden destinar a finançar més despesa de la marca el límit del sostre de despesa. 
 
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. 
 
 
7.- Aprovació inicial del Reglament del funcionament intern del Butlletí d’Informació 
Municipal. 
 
Antecedents 
 
Per tal de regular el funcionament intern del Butlletí d’Informació Municipal s’ha redactat un 
reglament per estipular-ne l’objecte, el contingut, les característiques i la distribució. 
 
El reglament té per objecte la regulació del sistema de gestió intern per l’edició i publicació 
del butlletí d’informació municipal per part de l’Ajuntament de Breda, així com la regulació i el 
foment dels drets a la informació pública i a la participació dels regidors i grups municipals. 
 
Legislació aplicable 
 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local 

 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i Procediment Administratiu Comú. 

 
Per tot allò exposat s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del funcionament intern del Butlletí d’Informació 
Municipal. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el present Reglament, 
per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin 
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De 
no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
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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8.- Aprovació festes locals 2015 

 
Antecedents 
 
L’article 46 del RD 2001/83, de 8 de juliol, regula com a competència del Ple de la 
Corporació la proposta de les dues festes locals que corresponen a la decisió del Ple de la 
Corporació.  
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació 
si escau la proposta redactada en els termes següents: 
 
Primer.- Proposar com a Festes locals per l’any 2015, les següents: 
 
- Dia  7 de setembre de 2015 
- Dia  8 de setembre de 2015 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord al Servei Territorial del Departament del Departament 
d’empresa i ocupació a Girona, pel seu coneixement i als efectes que corresponguin. 

 
Tercer.- Facultar a l’alcalde 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. 
 
 
9.- Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal nº 27 reguladora de 
la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament de l’escola de Música i Dansa 
municipal de Breda. 
 
Antecedents  
 
Es creu convenient que la Ordenança Fiscal número 27 vigent en el municipi de Breda sigui 
modificada per la seva entrada en vigor a partir de l’1 de setembre de 2014, degut al 
començament del curs 2014-2015 de l’escola de música. 
 
Vist l’informe de secretaria en relació al procediment i legislació aplicable de data 14 de juliol 
de 2014. 
 
Vista la memòria econòmica presentada pels serveis tècnics l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 21 de juliol de 2014. 
 
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.  
 



  

Ajuntament de 
Breda 

 

 

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

10 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació 
el següent acord: 
 
Primer.- Modificar per al curs 2014-2015, la ordenança fiscal números 27 segons el següent 
detall: 
 
“Ordenança Fiscal núm. 27 
Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament de l’escola de Música i Dansa municipal de 
Breda  
 
Article 1 - Fonament i naturalesa  
A l’empara del previst als articles 57 i 20 i següents 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 d’ensenyament en l’escola de Música i Dansa 
municipal, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2 - Fet imposable  
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis i la realització d’activitats 
d’ensenyament en l’escola de Música i Dansa municipal de Breda.  
 
Article 3 - Subjectes passius  
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 d’ensenyament que es detallen a 
l’article 6 d’aquesta ordenança.  
Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o 
tutors.  
 

Article 4 - Responsables  
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General.  
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.  
 
Article 5 - Beneficis fiscals  
S’aplicarà una bonificació del 10% de la quota (no aplicable a l’import de la matrícula) per al segon fill 
inscrit i una bonificació del 20% de la quota (no aplicable a l’import de la matrícula) en cas de família 
nombrosa o monoparental, prèvia justificació d’aquesta circumstància aportant el carnet de família 
nombrosa o monoparental i la declaració de la renda (que no ha de superar els 35.000 euros anuals 
per unitat familiar). 
 
Article 6 - Quota tributària 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments especials que 
s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin. 
A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents: 
 

Epígraf 1. Escola de música € 

Matriculació 50,00 

REGLAT (mensual)   

Sensibilització Musical 20,00 

Inici I i Inici II (3/4 hora setmanals) 70,00 

Inici I i Inici II (1/2 hora setmanals) 45,00 

Elemental I, II, III i IV (3/4 hora setmanals) 85,00 

Pac Professional ¾ h setmanals 85,00 

Pac Professional 1 h setmanal 105,00 
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Optatives col·lectives (3/4 hora setmanals) Quota + 15,00 

NO REGLAT (mensual)   

Llenguatge (1 h setmanal individual) 75,00 

Llenguatge (1 h setmanal col·lectiva – min. 4 alumnes) 25,00 

Instrument (1hora setmanal) 87,00 

Instrument (½ hora setmanal) 45,00 

Instrument (¾ hora setmanal) 67,00 

Coral per a adults (1h setmanal col·lectiva – min. 4 alumnes) 25,00 

Combo per a adults (1h setmanal col·lectiva – min. 4 alumnes) 25,00 

Col·lectiva tradicional o gralla (1h setmanal col·lectiva – min. 4 
alumnes) 25,00 

Coral infantil i/o juvenil (1h setmanal col·lectiva) 25,00 

DANSA 

Sensibilització a la dansa 25,00 

Dansa – jazz I 25,00 

Dansa – jazz II 25,00 

Dansa – jazz III 25,00 

Dansa – jazz per a adults 25,00 

 
Article 7 - Meritament i període impositiu  
La taxa per ensenyament a l’Escola de Música i Dansa muniicipal merita en el moment de formalitzar 
la matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva d’ensenyament.  
En les taxes per ensenyaments diferents a l’esmentat a l’apartat 1, s’aplicaran els criteris següents: 
 
Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en terminis inferiors a un curs escolar, la taxa 
merita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el 
pagament del preu. 
En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa meritarà quan s’iniciï la 
prestació del servei o la realització de l’activitat. 
 
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del 
primer període trimestral de la prestació del servei. 
  
Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés 
La taxa per serveis a l’Escola de Música s’haurà de pagar quan es formalitza la inscripció o matrícula.  
 
El pagament d ela taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les 
oficines municipals. 
Les quotes líquides i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 
Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no 
aplicada al pagament del preu o d’altres responsabilitats. 
 
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.  
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a Breda, a 28 de juliol de 
2014, s’exposarà en el taulell d’edictes de l’Ajuntament durant trenta dies, dins del quals els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes. Es 
publicarà l’anunci d’exposició pública en el Butlletí oficial de la província de Girona. Finalitzat el 
termini d’exposició pública, l’Ajuntament adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, resolent les 
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reclamacions que s’hagin presentat i aprovant la redacció definitiva de la ordenança. En el cas de 
que no es presentin reclamacions s’entendrà definitivament adoptat l’acord provisional, sense 
necessitat d’un nou acord plenari.” 

 
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 7 vots favorables de CIU, 
Tots per Breda i Breda@XXI i 4 abstencions d’ERC-Breda. 
 
 
10.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Breda a l’àmbit del Claustre del Monestir. 
 
Antecedents 
 
La modificació planteja qualificar d’equipament públic l’edifici que conforma l’espai del 
claustre del monestir. D’aquesta manera, a part de recuperar l’espai de l’antic claustre del 
monestir com a espai públic, es destinarà l’edifici que el conforma a ús públic. D’aquesta 
manera es podrà recuperar per a ús públic aquesta conjunt catalogat com a BCIN.  
 
La modificació planteja una millora substancial donat que, a part de recuperar un BCIN per a 
ús públic, es trasllada l’equipament situat en un extrem del nucli antic en un carrer secundari 
amb mala accessibilitat, a una posició més centralitzada al costat de l’ajuntament. La 
naturalesa de l’edifici del claustre del monestir permetrà, si s’escau, ampliar les 
dependències municipals o oferir altres serveis complementaris com locals d’entitats, 
socials, per joves, pel foment d’activitats econòmiques, ... 
 
L’oportunitat de la modificació ve donada per l’aprovació del Pla especial de protecció del 
nucli antic de Breda que determinava l’ordenació de l’àmbit del claustre del monestir i que ha 
permès obtenir la titularitat pública de l’espai del claustre del monestir, al qual ja s’han 
enderrocat les edificacions existents recuperant l’espai del claustre. L’objectiu és poder 
obtenir la titularitat de l’edifici que conforma l’espai del claustre, per poder donar al conjunt 
un ús públic. 
 
D’altra banda, els propietaris de l’edifici estan disposats a cedir la titularitat de l’edifici a canvi 
dels terrenys de les antigues dependències de correus. Això permet garantir la titularitat 
pública dels nous terrenys que es proposen qualificar d’equipaments mitjançant el conveni 
que s’adjunta a la modificació de les NNSS. 



  

Ajuntament de 
Breda 

 

 

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

13 

 
Vist el Projecte de modificació puntual de les normes subsidiàries de Planejament de Breda 
redactat pel serveis tècnics de l’Ajuntament. 
 
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. 

 
Per tot l’exposat s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de planejament del municipi de Breda a l’àmbit del claustre del Monestir. La concreta 
redacció que s’aprova inicialment és la que figura diligenciada al citat expedient 
administratiu.   
 
Segon.- Sotmetre 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 
Provincia de Girona, a un diari de premsa periòdica i a través dels mitjans telemàtics a la 
pàgina web municipal. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol 
que vulgui examinar-lo perquè es presentin les al·legacions que s’ estimin pertinents. 
 
Tercer.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals deuen emetre-
ho en el termini d’ un mes, excepte que una disposició autoritzi un termini més llarg. 
 
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 majoria absoluta amb 10 vots favorables de 
CIU, Tots per Breda i ERC-Breda i 1 abstenció de Breda@XXI. 
 
 
11.- Aprovació provisional de la desafectació del be de domini públic situat al Carrer 
Raval Salvà nº16 de Breda. 
 
Antecedents 
 
Primer.- L’Ajuntament de Breda és propietari de l’edifici catalogat com a bé de domini públic 
d’acord amb l’inventari de béns d’aquest Ajuntament, situat al Carrer Raval Salvà nº16 de 
Breda. 
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Es tracta d’un solar amb front al carrer Raval Salvà pel sud i amb la continuació de 
l’avinguda Can Guilleumes per l’est, en el qual hi ha una edificació existent de planta baixa i 
planta pis. Segons dades procedents del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària 
de Girona, la superfície del solar és de 586 m2 en quant a la superfície d’edificació de 
119m2. 

El número de referència cadastral és 3219727DG6231N0001XR. Es troba inscrit en Registre 
de la Propietat de Santa Coloma de Farners, tom 969, foli 84, finca número 713, procedent 
del llibre 30 de Breda. 
 
Segon.- En data 17 de juliol de 2014 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. 
 
Tercer.- Vist l’informe tècnic de l’arquitecte municipal Sra. Georgina Vazquez Utzet. 
 
Quart.- Atès que la justificació de la oportunitat i legalitat de la desafectació ve motivada per 
la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de l’Ajuntament de Breda que té per 
objecte la qualificació com a Sistema d’equipaments públics la parcel·la de l’antic claustre 
del monestir, traslladant l’equipament de titularitat pública situat a les antigues dependències 
de correus. 
La modificació planteja qualificar d’equipament públic l’edifici que conforma l’espai del 
claustre del monestir. D’aquesta manera, a part de recuperar l’espai de l’antic claustre del 
monestir com a espai públic, es destinarà l’edifici que el conforma a ús públic. D’aquesta 
manera es podrà recuperar per a ús públic aquesta conjunt catalogat com a BCIN.  
La modificació planteja una millora substancial donat que, a part de recuperar un BCIN per a 
ús públic, es trasllada l’equipament situat en un extrem del nucli antic en un carrer secundari 
amb mala accessibilitat, a una posició més centralitzada al costat de l’ajuntament. La 
naturalesa de l’edifici del claustre del monestir permetrà, si s’escau, ampliar les 
dependències municipals o oferir altres serveis complementaris com locals d’entitats, 
socials, per joves, pel foment d’activitats econòmiques, ... 
L’oportunitat de la modificació ve donada per l’aprovació del Pla especial de protecció del 
nucli antic de Breda que determinava l’ordenació de l’àmbit del claustre del monestir i que ha 
permès obtenir la titularitat pública de l’espai del claustre del monestir, al qual ja s’han 
enderrocat les edificacions existents recuperant l’espai del claustre. L’objectiu és poder 
obtenir la titularitat de l’edifici que conforma l’espai del claustre, per poder donar al conjunt 
un ús públic. 
 
D’altra banda, els propietaris de l’edifici estan disposats a cedir la titularitat de l’edifici a canvi 
dels terrenys de les antigues dependències de correus. Això permet garantir la titularitat 
pública dels nous terrenys que es proposen qualificar d’equipaments mitjançant el conveni 
que s’adjunta a la modificació de les NNSS. 
 
Cinquè.- Atès que per tal de portar a terme aquesta modificació de les NNSS i fer efectiu 
aquest canvi de titularitat entre els béns mencionats anteriorment és necessari portar a 
terme la desafectació del bé referit a l’apartat primer. 
 
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. 
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 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, 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la desafectació del bé immoble situat al Carrer Raval 
Salvà nº16 de Breda i amb referència cadastral és 3219727DG6231N0001XR, canviant la 
seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial. 

 
Segon.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis 
de l’Ajuntament durant el termini de vint dies, perquè durant aquest període es presentin les 
al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables de 
CIU, Tots per Breda i ERC-Breda i 1 abstenció de Breda@XXI. 
 
 
12.- Moció pel dret a decidir, el referèndum del 9N i la República Catalana. 
 
El Sr. Marin justifica el seu vot en contra aclarint que està d’acord amb els dos primers punts 
de la moció però no ho està en els dos últims. A més a més creu que a la moció es barregen 
conceptes. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables de 
CIU, Tots per Breda i ERC-Breda i 1 vot en contra de Breda@XXI. 
 
 
13.- Moció per la creació d’un grup de treball Breda-Riells per la consecució del carril 
bici. 
 
El grup municipal d’ERC presenten la moció 
 
Intervencions 
 
El Sr. Frias puntualitza que des del grup es votarà a favor, però vol que consti i es reconegui 
la tasca que s’ha fet fins ara en aquest sentit, perquè s’han anat fent reunions amb diferents 
estaments i vol que això consti en acta. 
 
El Sr. Marin comenta que ja fa molts anys que s’està darrere del carril bici, que és un 
objectiu que molts dels grups ja portaven en el programa, però que no serveix de res dir-ho 
si no es porta a terme. Pensa que és una cosa necessària pel poble i que tots els grups han 
de treballar plegats per adoptar les mesures necessàries per exigir aquest carril bici. 
 
L’Alcalde afegeix que des de l’Ajuntament s’hi està treballant. Que s’haurien de fer propostes 
conjuntes amb tots els grups. Que des de l’Ajuntament es va parlar amb el Conseller, que 
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està d’acord amb la redacció del Projecte l’any 2015 però l’execució d’aquest durant el 2015 
serà difícil, ja que s’ha de ser realista. Existeix un compromís amb l’Ajuntament de Riells, i 
institucionalment s’està pressionant per a que es faci i s’inclogui en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2015. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per 
dret formen la corporació. 
 
 
14.- Moció per a la suspensió cautelar de la liquidació de les plusvàlues als afectats 
pels processos d’execució hipotecària i dació de l’immoble en pagament del deute 
hipotecària d’habitatges de residència única i habitual. 
 
El grup municipal d’ERC presenten la moció 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde comenta que, com a regidor d’hisenda, no donarà suport a la moció i demana que 
es retiri ja que hi ha hagut una modificació legislativa en aquest sentit i això que es sol·licita 
ja s’està aplicant per l’Ajuntament a través del Consell Comarcal. 
 
El Sr. Dídac comenta que van entrar la moció per a casos concrets i aquesta els hi va arribar 
abans de la modificació a la que es fa referència, per tant, entén que si ja s’està aplicant és 
convenient la seva retirada i per això des del seu grup retiren la moció. 
 
 
15.- Assumptes urgents.  
 

- Rectificació acord Ple 28-10-2013: 14.- Aprovació expedient de cessió del Centre 
d’Atenció Primària de Breda al Servei Català de la Salut. 
 
Antecedents de fet 
 
El Ple de l’Ajuntament de Breda de data 28 d’octubre de 2013, ca aprovar el punt “14.- 
Aprovació expedient de cessió del Centre d’Atenció Primària de Breda al Servei Català de la 
Salut” el qual es transcriu a continuació: 
 
“14.- Aprovació expedient de cessió del Centre d’Atenció Primària de Breda al Servei Català de 
la Salut 
 
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.  
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En data 19 de maig de 1995 es va acordar en sessió plenària amb caràcter extraordinari, aprovar 
definitivament la cessió gratuïta del CAP de Breda al Servei Català de la Salut.  
 
En data 17 de febrer de 2012 i registre d’entrada número 318 el Servei Català de la Salut requereix a 
l’Ajuntament de Breda, la tramitació de l’expedient de cessió de domini.  
 
En data 14 de juny de 2012, el Secretari Interventor Accidental de l’Ajuntament de Breda, emet 
informe indicant que el C.A.P., com a bé immoble a cedir, no consta inscrit en l’inventari municipal, 
com a una única parcel·la on emplaçar-hi el Centre, sinó que resta pendent de fer la segregació de 
finques procedent de la cessió en la corresponent reparcel·lació en l’any 1990, de la qual en va sorgir 
dues parcel·les, una en la que s’emplacen el centre de dia, el centre d’atenció primària i els serveis 
auxiliars i l’altre parcel·la on s’ubica el centre cívic.  
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2012 es va aprovar segregar el solar 
destinat a equipaments en diferents parcel·les entre les quals es troba la destinada a centre 
d’assistència primària la qual va ser registrada en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de 
Farners en la Secció Breda, tom 3322, llibre 98, full 126 finca 3634.  
 
Posteriorment, en data 11 d’abril de 2013 i per acord de Junta de Govern Local, es va acordar 
sol·licitar al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, la inscripció de l’obra nova del 
centre d’atenció primària de Breda, procedint- se a la mateixa del que es deriva de la corresponent 
nota simple expedida per el ressenyat registre.  
 
Legislació aplicable 
 
L’article 49 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals, en disposa en el seu apartat primer, que els ens locals poden cedir gratuïtament els béns 
patrimonials a altres administracions públiques, mitjançant acord plenari.  

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el 
següent acord: 
 
Primer.- Cedir al Servei Català de la Salut l’edifici destinat a Centre d’Atenció Primària de Breda, en 
benefici de la població.  
 
Segon.-  Exposar-ne al públic l’expedient per un període d’informació pública de 30 dies hàbils, per 
mitjà d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant el qual els interessats en podran 
formular reclamacions o al·legacions.  
 
Tercer.- Un cop exposat al públic, si no es produeixen al·legacions al respecte, es donarà compte de 
l’expedient al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i s’enviarà la documentació 
preceptiva al Servei Català de la Salut per formalitzar-ne la cessió.  

 
Quart.- Facultar l’alcalde president per tal de poder executar aquest acord.” 
 
Del conjunt de l’expedient administratiu es desprèn que el que es pretén amb aquest acord és la 
cessió de la finca i de l’edifici del Centre d’Atenció Primària. A requeriment del Servei Català de la 
Salut, és necessari procedir a la seva rectificació: 
 
On diu “14.- Aprovació expedient de cessió del Centre d’Atenció Primària de Breda al Servei 
Català de la Salut”, ha de dir “14.- Aprovació expedient de cessió de la finca i l’edifici del Centre 
d’Atenció Primària de Breda al Servei Català de la Salut” 
 
On diu “Primer.- Cedir al Servei Català de la Salut l’edifici destinat a Centre d’Atenció Primària de 
Breda, en benefici de la població.”, ha de dir “Primer.- Cedir amb caràcter gratuït al Servei Català de 
la Salut la finca i l’edifici destinat a Centre d’Atenció Primària de Breda, registrada en el Registre de la 
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Propietat de Santa Coloma de Farners en la Secció de Breda, tom 3322, llibre 98, full 126 finca 3634, 
en benefici de la població.” 
  

Legislació aplicable 
 
Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació 
el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació que consta a la part expositiva corresponent a l’error en la 
denominació de l’equipament municipal a cedir al Servei Català de la Salut. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats.   
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari 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. 
 
 
16.- Precs i preguntes.  
 
El Sr. Dídac comenta que en el públic hi ha varis propietaris del Polígon Industrial de Can 
Guilleumes, volen pregunta, respecta a l’acord de JGL que els hi van notificar referent a les 
quotes urbanístiques, perquè s’ha establert aquests terminis de pagament i si s’han fet 
diàlegs amb els propietaris.., a més a més afegeix que considera que aquest no és bon 
moment per a realitzar aquest tipus de despesa. 
 
L’Alcalde respon que ha rebut el recurs de reposició interposat per certs propietaris en 
relació a aquest acord de la JGL, que properament se’ls contestarà. 
En el seu moment es van establir contribucions especials per a la urbanització de l’avinguda 
can guilleumes. En aquest cas no corresponia imposar contribucions especials, si no quotes 
urbanístiques ja que es tractava d’una actuació urbanística i per tant el 100% de l’import de 
les obres havia d’anar a càrrec dels propietaris. Entenem que no és econòmicament el 
moment adequat però el PERI s’ha de desenvolupar, entre d’altres, pels següents motius: no 
es poden donar llicències si no es desenvolupa, no es pot fer res en els terrenys que estan 
buits, s’estan produint embargaments... 
 
Cada vegada que s’han fet reunions amb els veïns se’ls ha demanat si volien proposar 
alguna empresa per a la redacció del PERI, els projectes de reparcel·lació, urbanització... tot 
això entenent que el que més els interessa als propietaris és adjudicar aquests projectes a 
l’empresa que presenti la oferta econòmicament més avantatjosa. 
A més a més tot això amb el ben entès que si els propietaris es posen d’acord per canviar el 
sistema, es podria parlar i canviar les NNSS.  
Properament es farà una altra reunió amb els veïns afectats. L’equip de govern donarà 
facilitats pel pagament de les quotes però actualment ja no es pot parar. 
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El Sr. Dídac pregunta si aquests 35.000 euros que costa el PERI es podrien assumir primer 
per l’Ajuntament i després repercutir-los als propietaris? 
 
L’Alcalde contesta que aquests costos no els pot assumir l’Ajuntament ja que van a càrrec 
dels propietaris. En tot cas el que si que es podria fer, si ho sol·liciten els propietaris, és 
ajornar o fraccionar les quotes. 
 
 
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    


