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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:  8/2015 
Caràcter:  Ordinari 
Dia:  20 de juliol de 2015 
Hora inici:  20:30 hores 
Hora d’acabament : 21:45 hores 
Lloc:  Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
HI ASSISTEIXEN 
 
Sr. Dídac Manresa i Molins (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Andreu Pujol i Mas (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Eva Andrés i Masó (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Josep Amargant i Argemí (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Núria Marès i de las Heras (ERC – Acord Municipal) 
Sr. Samuel Torres i Torrent (ERC – Acord Municipal) 
Sra. Judit Cortada Esteve (CiU) 
Sra. Teresa Martorell Julià (CiU) 
Sr. Jaume Anglada Sarsanach (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva) 
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (TOTS PER BREDA – Independents de la Selva) 
Sr. Oscar Montero Martorell (CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – Poble Actiu) 
 
Secretària 
Sra. Meritxell López i Rion, secretària accidental 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions plenàries extraordinàries de dates 25 de juny i 
de 15 de juliol de 2015. 

2. Donar compte de les resolucions adoptades des de l’última sessió ordinària plenària. 
3. Donar compte dels Decret de constitució de la JGL i delegació de competències de 

l’Alcalde a la JGL. 
4. Donar compte de l’acord de 10 de juny de 2015, ple que la Junta de Govern Local va 

acordar proposar a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat l’opció escollida per 
implantar una via ciclista entre el nucli de Breda i l’estació de Riells i Viabrea – 
Breda. 

5. Aprovació Compte General de l’exercici 2014. 
6. Aprovació inicial Exp. 3/2015 de modificació de crèdit per transferència entre partides 

de diferent vinculació jurídica 
7. Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora 

de la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament de l’Escola de música i 
centre de les arts de Breda Càntir. 

8. Resolució sobre la sol·licitud presentada per a l’exempció d’Impost de Béns 
Immobles de les finques situades a la plaça del Convent, 2 i 3. 

9. Aprovar iniciar l’expedient d’ocupació directa de la finca cadastral 
3825109DG6232N0001KZ del municipi de Breda. 
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10. Suspendre parcialment l’acord d’aprovació del nomenament dels nous membres de 
l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Breda. 

11. Aprovació festes locals 2016. 
12. Aprovar l’Adhesió al Protocol General de Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL. 
13. Moció per la cessió d’ús d’un espai municipal per tal que els regidors de l’oposició 

puguin desenvolupar les seves tasques d’oposició i d’atenció al ciutadà. 
14. Assumptes urgents. 
15. Precs i preguntes. 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàrie s extraordinàries de dates 25 de 
juny i de 15 de juliol de 2015. 
 
Prèviament s’han repartit els esborranys de les actes juntament amb la convocatòria d’acord 
amb el que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el TRLMRLC. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per 
dret formen la Corporació. 
 
 
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des 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: 
 

� 08JG2015, de 12 de maig de 2015 
� 09JG2015, de 22 de maig de 2015 
� 10JG2015, de 10 de juny de 2015 
� 11JG2015, de 10 de juny de 2015 
� 12JG2015, de 29 de juny de 2015 

 
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 dels Decret de constitució de la J GL i delegació de competències de 
l’Alcalde a la JGL. 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació del Decret núm. 259/2015 de 29 de juny de 2015 
corresponent a la Configuració de la Junta de Govern Local i delegacions de l’Alcalde en 
aquest òrgan.  
 
Intervencions 
 
El Sr. Montero manifesta que el Plans Parcials i tot el que es refereix a urbanisme s’hauria 
d’aprovar per Ple. 
 
L’Alcalde li respon que la seva voluntat és passar-ho tot per Ple en la mesura que es pugui, 
si es fa per Junta de Govern és per terminis i funcionalitat, hi ha coses que no es poden 
esperar al Ple. 
 
 
4.- Donar compte de l’acord de 10 de juny de 2015, ple que la Junta de Govern Local 
va acordar proposar a la Secretaria d’Infraestructu res i Mobilitat l’opció escollida per 
implantar una via ciclista entre el nucli de Breda i l’estació de Riells i Viabrea – Breda. 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 10 de juny de 2015, va adoptar “Proposar a la 
Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat l’opció escollida per implantar una via ciclista entre el 
nucli de Breda i l’estació de Riells i Viabrea – Breda” el que literalment es transcriu: 
 
“8.1 Proposar a la Secretaria d’Infraestructures i M obilitat l’opció escollida per implantar una 
via ciclista entre el nucli de Breda i l’estació de  Riells i Viabrea - Breda 
 
Antecedents 
En data 20 de març de 2015, amb registre d’entrada 654, la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va fer entrega d’un estudi 
previ per avaluar la viabilitat d’implantar una via ciclista entre el nucli de Breda i l’estació de Riells i 
Viabrea – Breda. 
 
En aquest estudi s’analitzen els condicionants urbanístics, ambientals i de mobilitat que afectarien 
aquesta actuació i s’han proposat i valorat dues alternatives factibles per a la implantació de la via 
ciclista, una seguint el corredor de la carretera GI-552 i una altra recuperant en part la traça del Camí 
Ral. 
 
Tal i com la mateixa Secretaria descriu: 
 
“La primera té un caràcter més funcional de connexió directa amb l’estació mentre que la segona, 
sense perdre la seva funcionalitat, afegeix un component més vinculat al lleure en travessar entorns 
de més valor paisatgístic.” 
 
Assabentats de les dues alternatives proposades els membres del grup de treball per a la consecució 
del carril bici creat pels ajuntaments de Breda i Riells i Viabrea, proposen l’alternativa 1. 
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Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres presents 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Proposar a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l’alternativa 1: Traçat paral·lel a la carretera GI-552, per a 
la implantació d’una via ciclista entre el nucli de Breda i l’estació de Riells i Viabrea – Breda. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als membres del grup de treball per a la consecució del carril bici 
creat pels ajuntaments de Breda i Riells i Viabrea. 
 
Quart.-  Facultar l’Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest acord.” 
 
El Ple pren coneixement de l’acord de Junta de Govern Local, de data 10 de juny de 2015, 
referent a “Proposar a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat l’opció escollida per 
implantar una via ciclista entre el nucli de Breda i l’estació de Riells i Viabrea – Breda”. 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que hi havia 2 opcions proposades per l’antic equip de govern i el 
Departament de Territori, i un cop consultat amb l’oposició es va optar per escollir l’opció 
número 1 que és la paral·lela a la carretera. També es va aconsellar passar-ho per Ple. 
 
El Sr. Montero manifesta que s’hauria d’haver fet un procés de debat i una consulta al poble 
ja que és prou important. Durant l’exposició s’hauria d’haver fet un procés de debat per 
parlar sobre els pros i contres del traçat. També pregunta perquè s’ha triat l’opció 1 en lloc 
de la 2. 
 
L’Alcalde li respon que està d’acord amb el tema de participació ciutadana. L’antic equip de 
Govern ho va aprovar per Junta de Govern i ja estava enviat a Territori, es dóna compte al 
Ple de l’acord que es va aprovar i no es pretén desfer la decisió que ja s’havia pres. 
 
Que defensen l’opció 1 que és la paral·lela a la carretera, que ja s’havia aprovat per l’equip 
de Govern anterior i que ara portar a terme una deliberació ciutadana seria alentir els temps 
d’obra. L’opció 1 és la més segura ja que les persones que hi passin la seguiran per intuïció 
ja que és la que segueix la carretera i que a la nit hi ha la llum dels cotxes. 
 
El Sr. Montero diu que l’opció 1 és més cara i que s’hauria d’il·luminar i reitera el procés de 
debat amb el poble. 
 
L’Alcalde li respon que això ho paga Territori i que l’opció 1 és la més pràctica ja que és la 
solució més viable, que segurament l’opció 2 no s’hauria utilitzat. 
 
El Sr. Frias manifesta que l’anterior equip de govern va optar per l’opció 1 perquè l’opció 2 
ha de ser una ruta cicloturista enllaçada a la Ruta de la Tordera i així es podran fer les 2 
coses. 
 
El Sr. Montero insisteix que un debat al poble hagués estat molt bé. 
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5.- Aprovació Compte General de l’exercici 2014 
 
Antecedents 
 
En base a l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, el compte general de l'entitat local mostrarà la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l'execució del pressupost. 
 
Els comptes anuals que integren el Compte de la pròpia entitat local són els següents: 
- El balanç 
- El compte de resultats econòmic-patrimonial 
- L'estat de liquidació del Pressupostos 
- La memòria 
 
D’acord amb la regla 50.4 de la ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, l’aprovació del 
Compte General és un acte essencial per a la fiscalització d'aquest pels òrgans de control 
externs, que no requereix la conformitat amb les actuacions reflexades en aquest, ni 
genera responsabilitat per raó de la mateixa . 
 
D’acord amb l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de maig pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, el compte general, un cop exposat al 
públic, acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes i de les reclamacions i 
reparament formulats, serà sotmès al Ple de la Corporació per a que, en el seu cas, pugui 
ser aprovada abans del dia 1 d’octubre. Les entitats locals rendiran al Tribunal de Comptes 
el Compte General degudament aprovat abans del 15 d’octubre. 
 
Vist l’informe de data 26 de maig de 2015 emès per la Secretària-interventora en relació 
amb el Compte General de l‘exercici 2013. 
 
Vist que mitjançant Decret número 208/2015 de 26 de maig es convoca la Comissió 
Especial de Comptes pel dia 1 de juny per tal d’examinar el Compte General, juntament amb 
els justificants i antecedents de l’exercici 2014. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 1 de juny de 2015, el qual 
s’informa favorablement per part dels assistents. 
 
Atès que en compliment a la normativa aplicable, en data 11 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. 
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació 
si escau la proposta redactada en els termes següen ts: 
 
Primer .- Aprovar el Compte General d’aquesta entitat local corresponent a l’exercici 2014. 
 
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 a l’Alcalde per dur a terme aquest acord.  
 
Intervencions 
 
L’Alcalde remarca que aquest compte general no està fet per l’actual equip de govern, per 
això s’ha afegit un “afegitó” a la proposta que llegeix literalment, per tant no se’n fa 
responsable ni vol dir que estiguin d’acord amb el que es reflecteix. 
 
El Sr. Montero manifesta que s’havia demanat a l’equip de govern anterior la liquidació però 
no s’havia donat. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables 
d’ERC-Breda, CIU i Tots per Breda i 1 abstenció de la CUP. 
 
 
6.- Aprovació inicial Exp. 3/2015 de modificació de  crèdit per transferència entre 
partides de diferent vinculació jurídica. 
 
Antecedents 
 
L’Alcalde-President de la Corporació, mitjançant Decret 282/2015 de data 13 de juliol de 
2015, ha ordenat la incoació de l’expedient núm. 3/2015 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. 
 
Atès que s’ha de portar a terme la construcció de nínxols al cementiri municipal i no hi ha 
suficient saldo a l’aplicació pressupostària corresponent. 
 
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. 3/2015 de modificació de crèdit per 
transferència entre partides de diferent vinculació jurídica, segons el següent detall: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2015 
Aplicació pressupostària  

BAIXES 
CRÈDITS 
TOTALS 

CONSIGNATS 

MODIFICACIÓ 
CRÈDIT 

3/2015 TC 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

Programa  econòmica   
342 632.02 Instal·lacions esportives 112.710,92 -8.000,00 104.710,92 

     TOTAL BAIXES   -8.000,00  

Aplicació pressupostària  
ALTES 

CRÈDITS 
TOTALS 

CONSIGNATS 

MODIFICACIÓ 
CRÈDIT 

3/2015 TC 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

Programa  econòmica   

170 619.00 Altres inversions de reposició en 
infraestructures i béns 

15.000,00 8.000,00 23.000,00 

    TOTAL ALTES    8.000,00  
 

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 
 
L’Alcalde exposa que aquest estiu és especialment dur, en el sentit que hi ha moltes morts i 
que això ha provocat la construcció de nínxols nous que comporta una despesa i una 
modificació de crèdit la qual ha de passar per Ple. 
 
El Sr. Montero pregunta per a què són els 8.000,-€. 
 
L’Alcalde li respon que són per a la construcció de 8 nínxols que han de sortir de la partida 
d’instal·lacions esportives, però que s’hauran d’anar ocupant nínxols vells per manca 
d’espai. 
 
El Sr. Montero pregunta si els 100.000,-€ eren també per ampliació del cementiri. 
 
El Sr. Anglada li respon que era per ampliació del cementiri i pel magatzem municipal. 
 
La Sra. Cortada pregunta si es perd alguna subvenció per disminuir la partida d’instal·lacions 
esportives. 
 
L’Alcalde li respon que no. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots favorables d’ERC-
Breda i Tots per Breda i 3 abstencions de CIU i la CUP. 
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7.- Aprovació provisional de la modificació de la O rdenança Fiscal núm. 27 reguladora 
de la taxa per a la prestació serveis del “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts 
de Breda” (CEMCAB) 
 
Antecedents  
 
Es creu convenient que l’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 2015, degut al 
començament del curs 2015 - 2016 al “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts de 
Breda”. 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció en relació al procediment i legislació aplicable de data 
13 de juliol de 2015. 
 
Vista la memòria econòmica presentada pels serveis tècnics l’Ajuntament. 
 
Legislació aplicable 
 

• Article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals.  
 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació 
el següent acord: 
 
Primer.- Modificar per al curs 2015 - 2016, l’ordenança fiscal número 27 segons el següent 
detall: 
 
“Ordenança Fiscal núm. 27 
Taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament del “Càntir, Escola de Música i 
Centre de les Arts de Breda” CEMCAB 
  
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 el 
“Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts de Breda”, 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 el “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts 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.  
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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 € anuals 

Matrícula 50,00 

Programa de primer contacte i bàsic (sessions setmanals) € mensuals 

Sensibilització Musical  (de 0 a 2 anys) Expressió musical ¾ h col·lectiu 20,00 

Sensibilització Musical  (de 3 a 5 anys) ¾ h col·lectiu 20,00 

Expressió I  Instrument Roda d’instruments ½ h  35,00 

Expressió I  Expressió musical 1h col·lectiu 35,00 

Expressió II  Instrument ¾ o ½ h (segons 2 o més alumnes)  35,00 

Expressió II  Expressió musical 1h col·lectiu 35,00 

Bàsic I  Instrument ¾ h 70,00 

Bàsic I Conjunt 1h col·lectiu 70,00 

Bàsic II  Instrument ¾ h 70,00 

Bàsic II  Conjunt 1h col·lectiu 70,00 

Bàsic III  (possibilitat de cursar un segon instrument) Instrument ¾ h 70,00 

Bàsic III  Conjunt 1h col·lectiu 70,00 

Bàsic IV Instrument ¾ h  70,00 

Bàsic IV Conjunt 1h col·lectiu 70,00 

Aprofundiment Instrument ¾ h individual   100,00 

Aprofundiment Llenguatge aprofundiment 1h col·lectiu 100,00 

Aprofundiment Conjunt 1h col·lectiu 100,00 

Programa Jove – Adult (a partir de 18 anys - sessions setmanals) € mensuals 

Instrument ½ h individual  45,00 

Instrument ½ h col·lectiu 25,00 

Instrument ¾ h individual  67,00 

Instrument ¾ h col·lectiu 40,00 

Instrument 1h individual 87,00 

Instrument 1h col·lectiu 50,00 
Llenguatge musical o Harmonia per a adults 1h col·lectiva  

(mínim 4 alumnes) 20,00 
Llenguatge musical o Harmonia per a adults 1h col·lectiva  

(mínim 4 alumnes – 2a assignatura) 15,00 
Cor adults 1h col·lectiva  

(mínim 4 alumnes) 20,00 
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Cor adults 1h col·lectiva  
(mínim 4 alumnes – 2a assignatura) 15,00 

Conjunt per a adults 1h setmanal col·lectiva  
(mínim 4 alumnes) 20,00 

Conjunt per a adults 1h col·lectiva  
(mínim 4 alumnes – 2a assignatura) 15,00 

Col·lectiva tradicional o gralla 1h col·lectiva  
(mínim 4 alumnes) 20,00 

Col·lectiva tradicional o gralla 1h col·lectiva  
(mínim 4 alumnes – 2a assignatura) 15,00 

Programa Conjunta’t (a partir de 12 anys) € mensuals 

Conjunt 20,00 

Cor 2 20,00 

Guitarra acords 20,00 

DANSA (sessions col·lectives d’1h setmanal) € mensuals 

Sensibilització a la dansa (de 3 a 5 anys EI3 – EI5)  25,00 

Dansa (de 1r a 3r)  25,00 

Dansa (de 4t a 6è)  25,00 

Dansa (a partir de 1r d’ESO)  25,00 

Dansa adults (+ de 18 anys) 25,00 

Optatives € mensuals (suplement) 

Cor 1 o 2 1h col·lectiva Quota + 10,00 

Dansa 1h col·lectiva Quota +10,00 

Guitarra acords 1h col·lectiva Quota +10,00 
 
Article 7 - Meritament i període impositiu  
La taxa per ensenyament al “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts de Breda” 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 al “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts de Breda” s’haurà de 
pagar quan es formalitza la inscripció o matrícula.  
 
El pagament de la 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. 
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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 20 de 
juliol de 2015, 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 reclamacions que s’hagin presentat i aprovant la 
redacció definitiva de la ordenança. En el cas 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. 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que després d’haver parlat amb el director de l’Escola de Música s’ha 
canviat la línia pedagògica de l’escola amb menys professors, classes grupals i menys 
hores, per rebaixar taxes i reduir dèficit. Es passa de generar un dèficit de 14.800,-€ del curs 
2014-2015 a un dèficit hipotètic de 4.700,-€ pel curs 2015-2016, per tant hi ha una reducció 
efectiva de 10.000,-€. Es passa de 9 professors a 7. 
 
El Sr. Anglada manifesta que votaran en contra perquè és una disminució de qualitat de les 
classes, no és el mateix fer classes individuals que grupals. 
 
El Sr. Pujol li respon que l’objectiu no és només per una baixada de dèficit, que segons la 
direcció de l’escola hi ha alguns nens petits que per a ells és violent estar sols amb una 
persona adulta i que s’havia observat que quan estaven en grup s’ho passaven més bé. Si 
seguint aquestes directrius a més a més baixen el dèficit, millor. 
 
L’Alcalde confirma que és una iniciativa de la direcció de l’escola de música i que no 
entraran si la qualitat disminueix o no ja que és un tema de la direcció. 
 
El Sr. Montero troba encertat que s’escolti a la direcció. 
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La Sra. Cortada diu que en la Comissió Informativa es va dir que es mantindrien els preus 
inclús s’abaratirien, puntualitza que un cop repassades les taxes veuen que tot es manté 
igual i que inclús n’hi ha alguna que s’encareix. 
 
L’Alcalde li respon que s’abarateix una tarifa que passa de 75 a 70,-€, que els preus ja 
estaven molt ajustats i que les altres es mantenen o s’abaixen lleugerament. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 7 vots favorables d’ERC-
Breda i la CUP 2 vots en contra Tots per Breda i 2 abstencions de CIU. 
 
 
8.- Resolució sobre la sol·licitud presentada per a  l’exempció d’Impost de Béns 
Immobles de les finques situades a la plaça del Con vent, 2 i 3. 
 
Antecedents 
 
En data 28 de novembre de 2014, RE núm. 2181 es va sol·licitar beneficis fiscals pels 
immobles situats a la Pl. del Convent, 2 i 3 de Breda per part de la propietat i atès que estan 
catalogats com a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). 
 
Un cop consultats els nostres arxius, es va comprovar que per Decret núm. 3600/1974, de 
20 de desembre, es va declarar conjunt històricoartístic el casc antic de Breda. 
 
Amb la intenció d’aclarir els límits d’aquest conjunt històric es va sol·licitar a la “Dirección 
General de Protección del Patrimonio Histórico” de Madrid una còpia del Plànol de 
delimitació. 
 
En data 14 de maig de 2015, amb RE núm. 1255, es va rebre el plànol de delimitació del 
BCIN i es van poder comprovar els límits del conjunt històric. 
 
L’article 62.2.b del reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que estaran exemptes del pagament 
de l’IBI, prèvia sol·licitud, els següents: 
 
“Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d’interès cultural, 
mitjançant Reial Decret en la forma establerta per l’art. 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol, i inscrits en el registre general a què es refereix l’art. 12 coma integrants 
del patrimoni històric espanyol, així com els inclosos a les disposicions addicionals primera, segona i 
cinquena de la dita Llei. 
 
Aquesta exempció no inclou qualsevol classe de béns urbans ubicats dins el perímetre delimitatiu de 
les zones arqueològiques i els llocs i conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, sinó, 
exclusivament, els que compleixin les condicions següents: 
 
En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte de protecció especial en l’instrument de 
plantejament urbanístic a què es refereix l’art. 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric espanyol. 
 
En llocs o conjunts històrics, els que tinguin una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin 
inclosos al catàlegs que preveu el Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de plantejament per al desenvolupament i l’aplicació de la Llei sobre règim del sòl i 
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ordenació urbana, coma objecte de protecció integral en el termes que preveu, l’art. 21 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny. 
 
No estan exempts els béns immobles a què es refereix aquesta lletra b) quan estiguin afectes a 
explotacions econòmiques, llevat que els sigui aplicable algun dels supòsits d’exempció que preveu la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l’impost a títol de contribuent recaigui sobre l’estat o entitats 
de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les entitats locals.” 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 163/2011, de data 8 de juny, es va acceptar la 
comunicació efectuada per la Sra. Rosario Collado Vilches en referència a l’obertura 
d’activitat de bar restaurant a emplaçar a la Pl. Convent, 2. 
 
Legislació aplicable 
 
� Decret legislatiu2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
� Art. 4.1.i de l’Ordenança Fiscal núm. 1 sobre Imports de Béns Immobles. 

 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació 
els següents acords: 
 
Primer.-  Estimar la sol·licitud d’exempció d’Impost de Béns Immobles per a la finca situada 
a la Pl. Convent núm. 3 de Breda, pel fet d’estar situada dins el conjunt catalogat com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional.  
 
Segon.-  Desestimar la sol·licitud d’exempció de l’Impost de Béns Immobles per a la finca 
situada a la Pl. Convent núm. 2 de Breda, que tot i que està situada dins el conjunt catalogat 
coma Bé Cultural d’Interès Nacional, s’hi porta a terme una explotació econòmica. 

 
Tercer .- Notificar la següent resolució als interessats. 
 
Quart.- Notificar la següent resolució al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de 
la Selva, pel seu coneixement i als efectes pertinents. 
 
Cinquè.-  Facultar a l’Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme 
aquest acord. 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde explica el punt 
 
El Sr. Montero pregunta quina finca té l’exempció d’IBI 
 
L’Alcalde li respon que és la finca particular situada a la Pl. Convent núm. 3 de Breda, pel fet 
d’estar situada dins el conjunt catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional i que té una 
llicència d’obres en marxa per la façana a l’espera del permís de Cultura. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables 
d’ERC-Breda, Tots per Breda i CIU i 1 vot en contra de la CUP. 
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9.- Aprovar iniciar l’expedient d’ocupació directa de la finca cadastral 
3825109DG6232N0001KZ del municipi de Breda. 
 
Antecedents  
 
Les normes Subsidiàries de Planejament de Breda van ser aprovades definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme en sessió de data 26 de setembre de 1990 i el Text refós de la 
normativa va ser aprovat l’any 2005. 
 
Les NNSS inclouen els terrenys objecte del present expedient d’ocupació directa dintre del 
sector de sòl urbanitzable PP7 Repiaix.  
 
El Pla parcial del PP7 Repiaix es va aprovar definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Girona en data 10 de març de 1999 i es va publicar al DOGC 4965 de 10 de setembre de 
2007. 
 
El Pla parcial del PP7 divideix el sector en dos subsectors: el residencial i l’industrial, i 
qualifica de sistema d’equipament una franja de terreny de 2.809,87 m2 situada al costat del 
cementiri, dintre del subsector industrial. 
 
En data 13 de febrer de 2015 va ser emesa memòria d’Alcaldia sobre la necessitat 
d’ocupació de terrenys per a la construcció d’un tanatori municipal. 
 
Amb data de 9 de febrer de 2015 va ser tramès un informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir per a dur a terme l’ocupació directa. 
 
Amb data 9 de febrer de 2015, els Serveis Tècnics Municipals van emetre un informe sobre 
la relació de terrenys i propietaris afectats per l’ocupació directa, amb indicació dels 
aprofitaments urbanístics corresponents a cada un d’aquests i el sector o polígon d’actuació 
urbanística on s’hauran de fer efectius el seus drets. 
 
Per Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2015 es va aprovar inicialment l’expedient 
d’ocupació directa de la finca amb ref. Cadastral núm. 3825109DG6232N0001KZ propietat 
del Sr. Juan Miquel Cruells, que va esdevenir definitiu per acord de Ple de data 18 de maig 
de 2015. 
 
En data 19 de juny de 2015 RE núm. 1531 es va interposar recurs de reposició a l’aprovació 
definitiva per part del Sr. Joan Miquel Cruells. 
 
Per acord de Ple de la Corporació de data 15 de juliol de 2015 s’ha desestimat el recurs de 
reposició. 
 
La legislació vigent fixa un termini màxim d’un mes des del moment de l’aprovació definitiva 
per tal d’efectuar l’acta l’ocupació prèvia de la parcel·la. Degut a la sobrecàrrega 
administrativa esdevinguda durant aquest últim mes posterior a les eleccions locals, aquest 
termini ha estat insuficient. 
 
Legislació aplicable 
 

• L’article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme. 
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• Els articles 215 a 218 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

• L’article 112 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954. 
• L’article 3.4 del Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’expropiació forçosa. 
• El Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes 

complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei hipotecària sobre inscripció 
en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística. 
 

Vist tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
legislació aplicable, procedint la seva aprovació pel Ple de la Corporació, en virtut de l’article 
3.4 del Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació 
forçosa. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació 
el següent acord: 
 
Primer .- Arxivar l’expedient d’ocupació directa degut al venciment del termini legal establert. 
 
Segon.-  Iniciar l’expedient d’ocupació directa per a l’establiment del sistema urbanístic 
d’equipaments comunitaris en els terrenys que a continuació es relacionen pertanyents als 
titulars que també es detallen, així com a l’aprofitament urbanístic que els correspon i el 
sector on aquest s’ha de materialitzar: 
 
“Descripció de la finca: 
La finca qualificada d’equipament pel PP7 Repiaix i que és objecte del present expedient, és 
una finca de forma rectangular i superfície segons el Pla parcial 2.809,87 m2. Limita pel nord 
amb el carrer de Sant Sebastià, per l’est amb el cementiri, pel sud amb finca qualificada de 
zona verda i per l’oest amb vial de nova creació previst al Pla parcial. 
A la finca objecte d’ocupació no hi ha edificacions ni instal·lacions. 
 
Dades cadastrals: 
Referència cadastral: La finca objecte d’aquest expedient es correspon amb part de la finca 
cadastral 3825109DG6232N0001KZ. 
El titular cadastral de la finca és Juan Miquel Cruells. 
 
Dades registrals: 
La finca objecte d’aquest expedient es correspon amb part de la finca inscrita al Registre de 
la propietat de Santa Coloma de Farners al tom 2282, llibre 54 de Breda, foli 40, finca 423. 
Identificador registral: 17018000124527 
Titular registral: Juan Miquel Cruells 
 
Càrregues: 

1. Anotació preventiva d’embargament a favor del Estat sobre la totalitat de la finca amb 
data anotació 26/11/2014:  
Anotació preventiva d’embargament aplaçament/fraccionament de pagament com a 
mesura cautelar en substitució de garantia, que respon al pagament de 10.991,97 
euros de principal, 1.336,64 euros d’interessos d’aplaçament i 3.082,15 euros 
corresponents al 25% del principal més interessos. 
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2. Afecta, durant el termini de 4 anys, al pagament de las liquidacions que, en el seu 
cas, puguin girar-se per Impost de transmissions patrimonials i Actes jurídics 
Documentats, segons nota de data 26/11/2014, al marge de l’anotació A de la finca 
423, al foli 40 del to 2282, llibre 54 de Breda.” 
 

Tercer.-  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona la relació de terrenys i 
propietaris afectats per l’ocupació directa, amb indicació dels aprofitaments urbanístics 
corresponents a cadascun d’aquests i el sector o el polígon d’actuació urbanística on s’han 
de fer efectius els seus drets, a fi de que per un termini de quinze dies els interessats 
presentin les al·legacions que estimin pertinents. 

 
Quart.-  Notificar personalment a les persones propietàries i titulars de drets inscrits en el 
Registre de la Propietat, i a la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts, 
l’ocupació prevista i de l’aprofitament urbanístic assignat als seus terrenys, així com del 
sector o el polígon d’actuació urbanística on aquest es farà efectiu, atorgant-los un període 
d’audiència per un termini de quinze dies. 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que aquest punt es va exposar al Ple extraordinari de dimecres i llegeix 
textualment l’acord. Que és on va el futur tanatori municipal. 
 
El Sr. Montero pregunta perquè és ocupació directa i no expropiació. 
 
L’Alcalde li respon que si és una expropiació s’ha de fer front a unes despeses inicials en 
l’ocupació directa s’actua més premura sense afectar els interessos del propietari. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per 
dret formen la Corporació. 
 
 
10.- Suspendre parcialment l’acord d’aprovació del nomenament dels nous membres 
de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil d e Breda. 
 
Antecedents 
 
El Ple de la Corporació, en data 23 de febrer de 2015, va aprovar el nomenament dels nous 
membres de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Breda. 
 
Segons informe de la Secretària interventora de l’Ajuntament de Breda, de data 9 de juliol de 
2015, tenint en compte la legislació vigent aplicable. 
 
Vist que, a excepció de dos membres de l’Associació, els voluntaris nomenats no 
compleixen els requisits establerts per la normativa vigent, ja que no han seguit i complert el 
programa de capacitació bàsica en matèria de protecció civil. 
 
Es proposa la suspensió parcial de l’acord pres en data 23 de febrer de 2015 deixant sense 
efecte, fins a l’acreditació d’haver aprovat el curs de formació bàsica de voluntaris, el 
nomenament de les persones que figuren detallades en l’expedient. 
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Legislació aplicable 
 

• Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya. 
• Decret 210/1999 de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 

l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
• Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions 

del voluntariat de protecció civil de Catalunya. 
• Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació 
els següents acords: 
 
Primer .- Suspendre parcialment l’acord d’aprovació del nomenament dels nous membres de 
l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Breda, deixant sense efecte, fins a 
l’acreditació d’haver aprovat el curs de formació bàsica de voluntaris, el nomenament de les 
persones que figuren detallades en l’expedient.  
 
Segon .- Notificar el present acord al Responsable Tècnic en Matèria de Protecció Civil de 
Girona, Sr. Antoni Güell i Bosch, Pl. Pompeu Fabra, 1 17002 Girona. 
 
Tercer .- Notificar el present acord a l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Breda, 
pel seu coneixement i als efectes pertinents, ja que totes les persones implicades amb 
l’AVPC de Breda que no estigui degudament nomenades no podran prendre part activa en 
les actuacions que l’Associació pugui desenvolupar. 
 
Quart .- Facultar a l’Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme 
aquest acord. 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que és un altre tema que es van trobar sobre la taula i que quan van 
notificar-ho a Girona els hi van dir que hi havia 5 persones que no tenien la formació. Per 
tant es van veure en l’obligació de desnomenar-los, però han trobat fòrmules intermitges per 
solucionar aquest tema i no trobar-se sense personal aquest estiu. De moment se les 
nomenarà mitjançant decret d’Alcaldia com a auxiliars de Protecció Civil i els treballs que 
facin els faran amb una persona que tingui el curs fet i estaran cobertes per l’assegurança 
de l’Ajuntament fins a l’espera que tinguin el curs fet. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 9 vots favorables d’ERC-
Breda, Tots per Breda i la CUP i 2 abstencions de CIU. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ajuntament de 
Breda  

 

 

 Plaça de la Vila, 9 � 17400 Breda � � 972 87 00 12  � Fax 972 16 03 33 � NIF P1703000H 18 
www.breda.cat � � ajuntament@breda.cat  

11.- Aprovació festes locals 2016 
 

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 consider ació del Ple per a la seva aprovació 
si escau la proposta redactada en els termes següen ts: 
 
Primer.-  Proposar com a Festes locals per l’any 2016, les següents: 
 
- Dies 8 i 9 de setembre de 2016 
 
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. 
 
Intervencions 
 
Per qüestions de calendari del 2016 es va veure que dijous i divendres eren 8 i 9 i es van 
decidir aquests dies. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per 
dret formen la Corporació. 
 
 
12.- Aprovar l’Adhesió al Protocol General de Serve is de la Xarxa Audiovisual Local, 
SL. 
 
Antecedents 
 
En data 4 de març de 2015, al DOGC 6823, es publicava l’Anunci sobre aprovació de la 
modificació del Protocol general dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL. 
 
 
Una vegada valorat el Protocol i atès que l’objecte social de la XAL es defineix a l’article 2 
dels seus estatuts el qual estableix que la societat té per objecte la prestació i gestió del 
servei públic de caràcter econòmic, de desenvolupament de les activitats vinculades al 
foment i promoció de la comunicació local, i en concret les següents: 
 

a) L’adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol forma, de 
programes de ràdio, televisió i notícies, així com en general, de drets de propietat 
intel·lectual i continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimèdia, per 
satèl·lit, cable i internet o en qualsevol altre suport de difusió. 

b) La prestació de serveis d’agència de notícies i serveis de comunicació a les 
administracions locals o d’altres, i en general als ens públics i privats. 
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c) La prestació de serveis de formació i d’assessorament a tercers en relació amb les 
activitats anteriors. 

d) I, en general, totes les activitats relatives a l’àmbit de la comunicació local. 
 

Es valora molt positivament la possibilitat de formalització de l’adhesió al Protocol General 
dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local SL atesa la voluntat de dinamització de 
l’emissora de ràdio municipal “Ràdio Breda”, afegint nous continguts.  
 
Legislació aplicable 
 

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
• Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, d’aprovació del Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels els locals. 
 

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació 
els següents acords: 
 
Primer .- Aprovar l’adhesió al Protocol General de Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL. 
 
Segon .- Formalitzar l’adhesió al Protocol General de Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, 
SL, tal i com la mateixa XAL estableix. 
 
Tercer .- Sol·licitar a la XAL l’exempció de pagament de la quota bàsica, al ser el nostre un 
municipi de menys de 10.000 habitants, amb el compromís de no obtenir ingressos dels 
serveis de continguts informatius i sindicats i xip/tv. 
 
Quart .- Facultar a l’Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme 
aquest acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Pujol exposa l’acord i que la proposta va ser proposada per la Ràdio de Breda. 
 
L’Alcalde puntualitza que aquest punt no feia falta passar-lo per Ple però que faran el 
possible perquè tot el que es puguin passi per 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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13.- Moció per la cessió d’ús d’un espai municipal per tal que els regidors de 
l’oposició puguin desenvolupar les seves tasques d’ oposició i d’atenció al ciutadà. 
 
El grup municipal Tots per Breda presenta la següent moció: 
 
Atès que el grup municipal de Tots per Breda va obtenir representació al Consistori. 
 
Atès que l’objectiu del nostre grup és el de desenvolupar tasques d’oposició que vetllin per 
garantir els interessos de bredenques i de bredencs. 
 
Atès que per desenvolupar aquestes tasques són necessàries unes mínimes condicions de 
treball. 
 
Atès que aquest grup té l’interès de prestar atenció personalitzada als vilatans. 
 
Atès que entenem l’edifici de l’Ajuntament com a “Casa de la Vila” i conseqüentment el lloc 
on s’han de dur a terme aquestes accions. 
 
Per tot això exposat, el grup municipal de Tots per  Breda sotmet a debat i aprovació 
del Ple els acords següents: 
 
· Que es concedeixi un espai a tots els grups amb representació municipal per a dur a terme 
llurs tasques d’oposició. 
 
· Que l’espai que es concedeixi sigui preferentment a la Casa de la Vila. 
 
· Que l’esmentat espai estigui dotat d’un equip informàtic per poder treballar. 
 
· Que des d’aquest equip es puguin consultar: el registre d’entrada, el registre de sortida, el 
registre de factures, els decrets d’alcaldia, els acords de junta de govern i les actes dels 
plens. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Frias llegeix la moció. 
 
L’Alcalde comenta que s’ha fet una contraproposta basada en aspectes tècnics que ja 
coneixen els regidors.  
Llegeix la contraproposta.  
Explica com estan disposats els despatxos de l’Ajuntament i que hi ha una manca d’espai i 
material informàtic i no es pot solucionar. Fa referència al ROM. 
La contraproposta que els van presentar va ser refusada per Tots per Breda, cosa que l’antic 
equip de Govern mai s’havien preocupat de negociar cap moció. 
 
El Sr. Frias li respon que la contraproposta que va fer l’Ajuntament d’ERC va ser cedir el 
Centre Cívic i proposar que demanessin per escrit la documentació a consultar. Que hi ha 
més espais com l’Espai Jove i que hi ha equips.  
Que és un tema de voluntat política. 
 
L’Alcalde respon que l’espai Jove a partir del curs vinent estarà ocupat per l’Institut. 
Llegeix l’Art. 10 del ROM i el punt 2, que no l’han fet ells. 
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El Sr. Frias insisteix que és una decisió de voluntat política. Que es podria instal·lar una 
carpeta visible a nivell informàtic i adequar un espai per atendre els vilatans.  
 
L’Alcalde reitera el tema d’espai de l’Ajuntament i el ROM. Que la seva voluntat no és 
prendre el pèl, que no poden donar més del que hi ha. Que proposin on poden posar-se 
vistes les circumstàncies físiques i materials que hi ha. 
 
El Sr. Frias reitera que és una presa de pèl perquè no s’aporta res de nou, i que la poden 
desestimar perquè estan en una democràcia, però s’han de prendre les respostes amb 
seriositat ja que creuen que la contraproposta és buida de contingut. 
 
L’Alcalde troba surrealista el que li està dient ja que s’han pres la molèstia de contestar i 
parlar-ne, que hagués estat més fàcil dir no, com fins ara i prou. No entenen que un no, no 
s’hagués pres com una presa de pèl i en canvi intentar a arribar a un acord per parlar-ne es 
prengui així, una altra vegada es dirà que no com fins ara. 
 
El Sr. Frias diu que la contraproposta els va arribar un divendres, 1 dia hàbil abans del Ple i 
no els va donar temps de parlar-ne. 
 
La Sra. Andrés explica al públic com està estructurat l’Ajuntament i la dificultat a nivell físic 
que hi ha per treballar als despatxos i que els anteriors regidors també s’hi havien trobat. 
 
La Sra. Martorell demana de tenir accés a l’Ajuntament uns quants dies a la setmana en 
unes hores determinades amb un ordenador portàtil a la taula rodona. 
 
La Sra. Andrés diu que als despatxos hi ha informació confidencial. 
 
El Sr. Frias contesta que es podria adequar. 
 
La Sra. Marès pregunta si això no ho havien pensat quan ells estaven al Govern. 
 
La Sra. Martorell i el Sr. Frias, li responen que no s’havia demanat mai. 
 
La Sra. Marès diu que des de l’oposició es pot treballar molt bé tot i no comptar amb 
ordinador ni despatx a l’Ajuntament. 
 
Votació 
 
Sotmesa la proposta a votació, no s’aprova per majoria absoluta amb 5 vots favorables de 
Tots per Breda, CIU i la CUP i 6 vots en contra d’ERC-Breda. 
 
 
14 .- Assumptes urgents 
 
No n’hi ha 
 
 
15.- Precs i preguntes 
 
El Sr. Anglada exposa que a l’anterior legislatura a l’estiu les persones de la brigada 
treballaven només els matins, pregunta perquè hi ha una persona de la brigada treballant a 
la tarda. 
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El Sr. Amargant li respon que hi ha moltes hores a la tarda que no es treballava i es 
necessita cobrir per qualsevol urgència. No s’obliga a treballar aquestes hores, va ser 
sol·licitud del treballador. 
 
El Sr. Anglada pregunta en quin procés està el carril bici. 
 
L’Alcalde li respon que es van reunir amb el Sr. Ricard Font, que els hi faltava l’”OK” definitiu 
de Breda que ja el tenen i Riells i Viabrea, que ja se’ls va enviar la carta. Van acordar des 
del Departament de Territori que el 2016 faran el projecte constructiu i el 2017 serà una 
realitat. 
 
El Sr. Anglada manifesta que hi ha parcel·les que no estan netes. 
 
El Sr. Amargant li respon que s’està tirant la segona remesa de cartes. Que l’endarreriment 
és a causa de les eleccions que s’ha quedat aturat aquest tema alguns dies. 
També hi ha moltes parcel·les que són d’empreses que moltes estan en concurs de 
creditors, que no se saben de qui són o que han desaparegut i és molt difícil fer-les netejar o 
entrar a netejar. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió de la que essent la 
Secretaria de la Corporació, en dono fe.  
 
L’Alcalde,      La secretaria accidental 
 
 
 
 
 
 
Dídac Manresa Molins     Meritxell López i Rion 


