Ajuntament de
Breda
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 5/2014
Caràcter: Ordinari
Dia: 27 d’octubre de 2014
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:15 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 les actes de les sessions plenàries ordinària de data 28 de juliol i de la
extraordinària de 22 de setembre de 2014.
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.
3.- Donar compte al Ple de la informació comunicada al MINHAP corresponent al segon
trimestre del pressupost 2014.
4.- Informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.P
5.- Informes de intervenció sobre el pla d’ajust.
6.- Refinançament per a la cancel·lació de l’operació de préstec formalitzada amb el Fons
pel Finançament de Pagament a Proveïdors.
7.- Aprovació inicial Exp. 5/2014 de suplement de crèdit.
8.- Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2015.
9.- Aprovació provisional de l’acord d’establiment i imposició de la taxa per a la celebració de
matrimonis civils en dependències de l’Ajuntament i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta.
10.- Aprovació provisional de l’acord d’establiment i imposició de la taxa per a la prestació
de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis per a la gent
gran) i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta.
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11.- Aprovar l’Adhesió al projecte ACTUAL i la signatura del Conveni de col·laboració amb
la Diputació de Girona per portar-lo a terme.
12.- Aprovació definitiva de la desafectació del be de domini públic situat al Carrer Raval
Salvà nº16 de Breda.
13.- Assumptes urgents.
14.- Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries ordinària de data 28 de juliol i de
la extraordinària de 22 de setembre de 2014.
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 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:





13JG2014 del 14 de juliol
14JG2014 del 4 de agost
15JG2014 del 1 de setembre
16JG2014 del 22 de setembre

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 al Ple de la informació comunicada al MINHAP corresponent al
segon trimestre del pressupost 2014.
Per l’ordre HAP/2105/2012 de l’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament de la informació, previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes presentats telemàticament al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al segon trimestre del pressupost de
2014, d’ingressos i despeses, romanent de tresoreria, calendari de tresoreria, dotació de la
plantilla i retribucions, deute viu i previsió de venciments, perfil de venciment del deute en els
propers 10 anys, ajustaments i aplicació de la regla de la despesa.
De l’avaluació de l’estat d’execució del segon trimestre del pressupost 2014, a data 31 de
març, es pot concloure que la Corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, no compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa i compleix amb el límit
del deute.
Pel compliment de la regla de la despesa, s’ha elaborat un pla econòmic financer que abasta
el període 2014 a 2015, aprovat pel Ple de data 14 de febrer de 2014 i tutelat per la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.
Les causes de l’incompliment de la regla de la despesa, venen donades per l’increment de
les inversions a realitzar durant aquest exercici en relació de l’execució portada a terme el
2013 no finançada amb fons finalistes o transferències de capital.

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 tercer trimestre de 2014 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament
d’Economia i Coneixement.

5.- Informes de intervenció sobre el pla d’ajust
Atès que segons el Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, s’ha de donar compte al Ple
dels informes de l’interventor sobre la informació trimestral tramesa al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques sobre els Plans d’ajust.
Vist l’informe presentat corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2014, en donem compte
al Ple.
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6.- Refinançament per a la cancel·lació de l’operació de préstec formalitzada amb el
Fons pel Finançament de Pagament a Proveïdors
Antecedents
Vist que amb data 6 d’agost de 2014, amb el decret núm. 275, es va iniciar el procediment
de refinançament del préstec formalitzat amb el Fons pel Finançament de Pagament a
Proveïdors.
Vist que amb data 6 d’agost de 2014, es va sol·licitar oferta a les entitats financeres de la
localitat, i es va ampliar el termini per la presentació de les mateixes, fins el 19 de setembre
de 2014.
Vist que durant el termini de presentació es van presentar dues ofertes que consten en
l'expedient.
Vist que amb data 30 de setembre de 2014, es va emetre informe de Secretaria-intervenció
per valorar la viabilitat de la concertació d'aquesta operació de refinançament, així com
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, de conformitat amb l'article 52.2 Del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per qual s'aprova del Text refós de la Llei
d'Hisendes Locals,
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
si escau la proposta redactada en els termes següents:
PRIMER. Concertar una nova operació per refinançar l'operació subscrita amb càrrec al
mecanisme de finançament del Fons de pagament a proveïdors.
SEGON. Adjudicar la concertació de l'operació de refinançament a l’entitat financera Banco
de Santander, S.A, en les següents condicions :
IMPORT
TERMINI D'AMORTITZACIÓ
TIPUS D'INTERÈS
PERIODICITAT

267.328,05euros
29-05-2014
Euribor a 3 mesos + 1,49 %, sense arrodoniment
trimestral

TERCER. Notificar l'adjudicació a les entitats financeres que van presentar ofertes i van
resultar excloses.
QUART. Notificar a Banco de Santander, S.A., adjudicatari provisional d'aquesta operació
de refinançament, el present acord i indicar-li que fins a la recepció de l'autorització del
Ministeri, no es podrà entendre adjudicada definitivament la nova operació.
CINQUÈ. Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, el refinançament de
l'operació formalitzada amb càrrec al Fons.
SISÈ. Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest
acord.

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

4

Ajuntament de
Breda

Intervencions
El Sr. Marin sol·licita aclariment en relació al títol de la proposta que fa referència al
refinançament per a la cancel·lació de l’operació de préstec formalitzada amb el Fons pel
Finançament de Pagament a Proveïdors. Pregunta si es tracta d’una cancel·lació o d’un
refinançament.
El Sr. Alcalde aclareix que es tracta d’una operació de refinançament que requereix la
cancel·lació prèvia del préstec existent i requereix demanar condicions sobre un nou
préstec. En el cas de Breda ha resultat que la millor oferta ha sigut la presentada pel banc
Santander, que és l’entitat amb el qual ja es tenia concertada la operació i que actualment
és el que ha presentat unes condicions més favorables. Però no hi ha despeses de
cancel·lació, si ho autoritza el Ministeri suposaria un estalvi en quan als interessos que es
paguen.
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.
7.- Aprovació inicial Exp. 5/2014 de suplement de crèdit
Antecedents
Primer.- El departament de Governació i relacions institucionals de la Generalitat de
Catalunya, pel decret 155/2012 de 20 de novembre, aprova les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis per al període 2013-2016 i s’obre la convocatòria
única per a aquest període. Aquesta corporació presenta set projectes de millores d’inversió,
posteriorment per la Disposició Derogatòria Primera del Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel
qual s'aproven determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC
(DOGC 24.07.14) queda derogada la línia d'inversions del PUOSC. En conseqüència queda
sense efectes la planificació inicial de la Línia d'inversions que s'havia aprovat i només es
mantenen les línies de subvencions per a les actuacions incloses al Programa específic de
Cooperació municipal de les diferents Diputacions.
Segon.- Vist que l’obra de “Millores del clavegueram i pavimentació dels vials de les places
de la Vila i de l'Església” inclosa dins del PUOSC ha quedat derogada la línia d’inversions, i
atès que la seva execució és necessària pel bon funcionament del servei, serà finançada
totalment per la corporació. Tanmateix les obres de “Millores de l'enllumenat públic per
estalvi energètic” i l’“Adquisició d'edifici al carrer Convent per a destinar-lo al foment de
noves activitats econòmiques” al no tenir el finançament de l’administració per a dur-les a
terme, es proposa donar-les de baixa del pressupost.
Tercer.- Hi ha la necessitat de realitzar la despesa en l’exercici i el crèdit consignat és
insuficient, per tant cal fer un suplement en el pressupost del 2014 per les següents
actuacions:
. Millores a l’estació de tractament d’aigua potable, 1a. fase, per un import total de 50.114,22
euros, subvencionada pel departament d’Assistència i Cooperació als Municipis de la
Diputació de Girona, en 33.466 euros. La depesa, en càrrec a l’aplicació pressupostària
2014 452-61600, s’haurà de suplementar en 30.000,00 euros.
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. Millores a les instal·lacions educatives:
- Escola pública Montseny, millores per un import total de 13.000,00 euros.
- Escola bressol El petit Montseny, millores per un import total de 7.000,00 euros.
Aquestes millores venen subvencionades per l’àrea de Presidència de la Diputació de
Girona, en 14.700,00 euros. La depesa, en càrrec a l’aplicació pressupostària 2014 32163201, s’haurà de suplementar en 20.000,00 euros.
. Millores a les instal·lacions esportives:
- Camp de municipal d’Esports, millores per un import de 40.000,00 euros.
- Millores al pavelló Poliesportiu per un import de 18.000,00 euros.
- Construcció de dues pistes de pàdel per un import de 48.851,76 euros.
La depesa, en càrrec a l’aplicació pressupostària 2014 342-63202, s’haurà de suplementar
en 90.000,00 euros.
. A l’aplicació pressupostaria 2014 934-31100 de despeses de formalització de préstec,
s’haurà de suplementar en 600,00 euros.
El finançament ve donat per la baixa de les inversions que no es portaran a terme, i
redistribuint el préstec formalitzat el 25/03/2014 per dur a terme les inversions previstes al
pressupost.
Quart.- 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.
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 inicialment l’expedient de suplement de crèdit núm. 5/2014:
PRO ECON
DESCRIPCIÓ
165 619.02 PUOSC 2014 Millores a l'enllumenat públic per estalvi energètic

BAIXES
-212.579,94

ALTES

433

622.05 PUOSC 2014 Adq. edifici C/Convent per noves act. econòmiques

452

616.00 Actuacions intervenció i estudi xarxa aigua i clavegueram

30.000,00

321

632.01 Instal·lacions educatives i culturals

20.000,00

342

632.02 Instal·lacions esportives

90.000,00

934

31100

-62.575,00

Despeses formalització préstec

600,00

FALTEN LES MODIFICACIONS ORDINÀRIES
-275.154,94 140.600,00
ES DÓNEN DE BAIXA DEL TOTAL PRESSUPOSTARI
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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.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.
Intervencions
El Sr. Dídac Manresa comenta que es donen de baixa dues partides d’inversió destinades a
enllumenat i per l’adquisició de l’edifici del Carrer Convent per a noves activitats
econòmiques (el denominat viver d’empreses) i es suplementen partides com el
clavegueram, instal·lacions educatives i instal·lacions esportives. En aquest punt pregunta
què s’hi pesna fer la camp de futbol? 40.000 euros al camp de futbol, 50.000 euros a les
pistes de pàdel... estem d’acord amb les pistes de pàdel, però les hem de pagar nosaltres?
La partida del pressupost d’instal·lacions esportives s’ha incrementat 90.000 euros respecte
el pressupost inicial això ens porta a pensar que el pressupost de 2014 en instal·lacions
esportives comportada una inversió i pràcticament al mes de novembre s’incrementa en un
percentatge desorbitat. A falta de 7 mesos de les eleccions destinar 40.000 euros al camp
de futbol, 50.000 euros per les pistes de pàdel i 18.000 euros al pavelló, digui-li com vulgui,
nosaltres en diem electoralisme d’això.
Evidentment considerem que hi ha inversions que són necessàries però no considerem
adient fer una inversió tant elevada a les instal·lacions esportives i per aquest motiu ens
abstindrem.
Més que res preguntar quina és la intenció de l’equip de govern al camp de futbol i en què
es pensen destinar aquests 40.000 euros. I respecte a les pistes de pàdel, ja sabem que es
va fer un procediment de licitació, però voldríem saber si no hi ha una altra manera de fer-ho
per no haver-les de pagar els ciutadans. No estem en contra de les pistes de pàdel però
potser hauria d’haver-se buscat una altra fórmula de finançament.
El Sr. Alcalde respon que les inversions que es pensen fer al camp de futbol són
necessàries per evitar la legionel·losi i això no és electoralisme, és salut. En les
instal·lacions esportives, 18.000 en estalvi energètic, no és electoralisme, és estalvi
energètic. No fem electoralisme en tema esportiu, sinó que es tracta d’inversions
necessàries. La major part de la inversió va destinada a salut i estalvi energètic.
Respecte a les pistes de pàdel, s’ha fet la licitació per adjudicar les obres d’instal·lació de les
pistes, respecte a la gestió de les mateixes, es té previst fer una concessió amb la qual el
concessionari pagarà un cànon i de 4 a 6 anys la inversió quedarà amortitzada. Així mateix
amb la concessió de la gestió es crearan nous llocs de treball. Es tracta d’un avançament de
diners.
El Sr. Manresa pregunta si es sap on s’ubicaran les pistes de pàdel?
El Sr. Alcalde respon que al costat del camp de futbol 7.
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Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables de CIU,
Tots per Breda i 5 abstencions d’ERC-Breda i Breda@XXI.
8.- Aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2015
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests. Procedirà aprovar la modificació
d’aquestes Ordenances si és necessari, les quals han de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació.
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a:
 Els articles 15 a 19 i 72, 87, 95, 102 i 108 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.
 Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
L’Acord d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple,
d’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i la validesa de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria
simple dels membres presents, com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’informe de la secretària interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir.
Vista la memòria i l’estudi tècnico-econòmic que s’incorpora a l’expedient.
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 a l’exercici 2014 i següents, part de les ordenances fiscals números 1,
4, 6, 8, 18, 19, i 21 segons el següent detall:
Ordenança Fiscal número 1: Impost sobre béns immobles
Article 7 - Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,76 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,90 per cent quan es
tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,50 per
cent.
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en
els articles 4 i 5 d’aquesta ordenança.
5. Només en els mobles rústics, i a efecte del que disposa la disposició transitòria 18 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el coeficient de càlcul del valor base serà 1.
Ordenança fiscal número 4: Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
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Article 2 - Subjectes passius
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a
que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a
favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a
que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que transmeti el terreny, o
que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual
es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui una persona
física no resident a Espanya.
Article 3 - Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries de les dites entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la
Llei general tributària.
Article 4 - Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com llurs Organismes
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat
Autònoma i de dites entitats locals.
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que
compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei.
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió dels
Segurs Privats.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a
aquestes.
a) La Creu Roja Espanyola.
b) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en
tractats o convenis internacionals.
3. Gaudiran d’exempció en aquest impost amb efectes de l’1 de gener de 2014, així com per als
fets imposables anteriors a aquesta data no prescrits, els increments de valor que es posin de
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manifest com a conseqüència de les transmissions realitzades en ocasió de la dació en
pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la cancel·lació
de deutes garantits amb hipoteca constituïda sobre l’habitatge, contretes amb entitats de
crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de
préstecs o crèdits hipotecaris. Aquest benefici també serà d’aplicació a les transmissions de
l'habitatge habitual que, amb els requisits citats, siguin realitzades com a conseqüència
d’execucions hipotecàries judicials o notarials.
Aquesta exempció serà d’aplicació amb els mateixos efectes temporals a aquelles dacions en
pagament instrumentades a través de la compravenda amb subrogació d’hipoteca i amb
certificació acreditativa de l’entitat financera creditora de la situació d’insolvència manifestada
pel deutor que l’impossibilita per fer front als pagaments del deute hipotecari contret, sempre
que l’import pactat de la compravenda s’apliqui a la reducció d’aquets deute i a la renúncia i
condonació de l’excés per part de l’entitat creditora extensible als interessos moratoris i les
costes meritades.
No resultarà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmitent o
qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia suficient per
satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l'alienació de l'habitatge.
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquella en la qual hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a
la transmissió o des del moment de l'adquisició si l’esmentat termini fos inferior als dos anys.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les
lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A
aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmitent davant
l'Administració tributària municipal.
Respecte d'aquesta exempció, no resultarà d'aplicació el que es disposa en l'article 9.2 del
Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
reguladora d’hisendes locals.
Ordenança Fiscal número 6: taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la
generalitat o una part important del veïnat, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin
d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de
subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.
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3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els subministraments
d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació diferents de la telefonia mòbil.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció
d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o
vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de subministraments
d’interès general.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que
resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, tals com les de
proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com
també les empreses que explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra
òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents
xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes,
ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als
apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via
pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.
Article 5è.- Base imposable
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic
local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3r, punts
1 i 2 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior el subjecte
passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi
d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a
contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat
ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
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A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que corresponguin
a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei
d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa,
conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions
propietat de l’empresa.
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis
que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres mitjans emprats en
la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els
serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un
ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els
ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de
subministrament que s'utilitzin en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1a. o 2a.
del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent,
com a matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest
règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en
l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en
l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que
pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local,
de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
Article 6è.- Tipus i quota tributària
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a l’article 5è
d’aquesta Ordenança.
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Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en la
utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del
subministrament o servei, casos en què el període impositiu comprèn des de l’inici fins al cessament
efectiu.
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat
trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural a què es
refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general
comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent,
així com la data de finalització.
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada
trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada
un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança.
L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació
de la empresa o empreses subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat quantitats en
concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de
l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums registrats en
comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les
xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5è.2 de la present
Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat propietària
de la xarxa utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i
terminis de pagament que s’hi indiquin.
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà amb el seu signe
a la base imposable del trimestre següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei
general tributària.
Article 9è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o parcialment en la
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius a fi de simplificar el
compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de
liquidació o recaptació.
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3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la
Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de
recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.
Article 10è.- Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els
terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la
Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i
recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general
tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Ordenança Fiscal número 8: taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les
reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena.
Article 6 - Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Quantitat anual
€/metre lineal
Tarifa primera
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals
de propietat.
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense
8,85
Tarifa segona
Entrada a garatges o locals per a la seva vigilància, podent realitzar les seves
reparacions, la prestació de serveis de greixatge, rentat, banyat de petroli, etc.,
o proveir carburants.
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense
16,35
Tarifa tercera
Entrada a locals, garatges o aparcaments comercials per a la vigilància de
vehicles, mitjançant preu per temps d’estacionament (aparcament per hores),
lloguer mensual o plaça de propietat
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Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense
Tarifa quarta
Entrada a locals per a la venda, exposició, reparació de vehicles o per a la
prestació dels serveis de greixatge, rentat, banyat de petroli, etc.
Epígraf 1. Amb modificació de rasant o sense
Tarifa cinquena
Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de
mercaderies.
Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de
mercaderies
Tarifa sisena
Reserva d’espais o prohibició d’estacionament.
Epígraf 1. Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic concedits a
hotels, entitats o particulars per a aparcament exclusiu o prohibició
d’estacionament

16,35

16,35

16,35

16,35

En tots els casos en què l’entrada al local impliqui prohibició d’aparcament a la mateixa serà
obligatòria la placa de gual permanent.
Taxa placa de gual

18,00€

En el cas que l’entrada a garatges o locals impliqui la necessitat d’incorporar pilones degut a les
característiques del carrer o la dificultat de maniobra, previ informe tècnic, la despesa en concepte de
pilones serà a càrrec del titular del gual.
Ordenança Fiscal número 18: taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de carácter local.
Article 6.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
€
Epígraf primer. Conducció de cadàvers:
1. Servei d’enterrament a nínxol nou
Epígraf segon. Concessió de sepultures
1.- Concessió d’un nínxol per 50 anys
2.- Concessió d’un nínxol per 3 anys
3.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 9 m2
4.- Cessió de terrenys per tombes a terra – 4,5 m2
5.- Traspàs de titularitat d’un nínxol
6.- Duplicat de títol de nínxol
Epígraf tercer. Manteniment:
Per la conservació i manteniment de tombes en un any
Per la conservació i neteja dels nínxols en un any
Epígraf quart. Altres serveis funeraris
1.- Servei d’enterrament a nínxol existent (sense làpida)
2.- Servei d’enterrament a nínxol existent (amb làpida)
3.- Trasllat de restes a nínxol
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MODIFICACIÓ DE
CLAVEGUERAM.

L’ORDENANÇA

FISCAL

NÚMERO

19:

TAXA

PEL

SERVEI

DE

Article 6 - Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 75,10 €.
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració
es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la
finca.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
€/m3
1.- Per cada m3 d’aigua consumida:
- Mínim: 6m3/mes/abonat
0,1866
- De 6,01 a 12 m3/mes/abonat
0,2651
- Excés de 12 m3/mes/abonat
0,3523
3. En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que sigui inferior al mínim facturable per
un subministrament.
4. La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21: TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA.
Article 6 - Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
€
1. Quota fixa de servei per abonat i mes
2. Tarifa de subministrament
- Fins a 6 m3/abonat/mes
- De 6,01 a 12 m3/abonat/mes
- Excés de 12 m3/abonat/mes
3. Quota de conservació de comptador per abonat i mes
4.- Per reconnexió del subministrament en cas de suspensió
5. Pel precintat d’un comptador a petició de l’interessat
6. Pel desprecintat d’un comptador a petició de l’interessat
7. Drets de connexió a la xarxa d’aigua

3,5843
0,2114
0,2901
0,3871
0,9920
60,100
30,050
30,050
189,28

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
Corporació durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública,
les corporacions locals adoptaran els acords definitius que procedeixin, resolent les
reclamacions que haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la
seva derogació o les modificacions a què es refereixi l’acord provisional.
En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.
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Intervencions
El Sr. Dídac Manresa demana aclariments sobre el tercer epígraf de la taxa de cementiris,
no entén quins conceptes s’han sumat.
El Sr. Alcalde aclareix que desapareixen els conceptes de treure i col·locar làpida i neteja de
nínxol i s’engloben dins dels nous conceptes de servei d’enterrament a nínxol existent
(sense làpida), servei d’enterrament a nínxol existent (amb làpida) i trasllat de restes a
nínxol, ja que dins d’aquests conceptes s’inclou l’enterrament amb la neteja de nínxol i el
treure i col·locar làpida en funció de si en el nínxol existent hi ha una làpida o no i si es tracta
de trasllat de restes. D’aquesta manera es simplifica la feina administrativa ja que en el
decret s’aprova un sol concepte en funció de quina sigui la situació.
El Sr. Manresa comenta en referència a la modificació de les ordenances de clavegueram i
subministrament d’aigua, que es puja sensiblement els trams baixos però no tant
sensiblement els trams més alts.
El Sr. Alcalde comenta que en el cas de l’aigua es penalitzen molt els consums excessius
quan superen els consums familiars bàsics. Aquí estem parlant ja de piscines, cases amb
jardí... i igualment estem parlant de 3 cèntims.
El Sr. Manresa afegeix que estan d’acord amb el concepte de fer pagar més els trams alts
que els baixos. Respecte al IBI afegeix que el tipus de gravamen puja tot i que segurament a
nivell de factura no es notarà degut a la rebaixa dels valors cadastrals. S’ha inclòs a la
plusvàlua, la moció de la plataforma aturem les hipoteques. Hi ha coses bones, hi ha coses
no tant bones... nosaltres no hi votarem en contra però ens hi abstindrem.
El Sr. Marin demana aclariment sobre la política d’aquests darrers anys de rebaixar les
plusvàlues.
El Sr. Alcalde respon que en el moment de l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals, 1
de gener de 2008, va ser necessari la rebaixa del tipus de la plusvàlua degut a l’elevat
import de les mateixes. Així mateix hi ha la bonificació per vivenda habitual. Actualment
l’Estat està revisant els valors cadastrals d’alguns municipis degut a que, conseqüència de la
crisi immobiliària, aquests valors cadastrals ja no es corresponen amb la realitat.
El Sr. Marin pregunta si aquesta política no afavoreix als especuladors?
El Sr. Alcalde respon que el 80 per cent de les plusvàlues que es generen no són d’aquest
tipus si no conseqüència d’herències... no podem evitar l’especulació. El que si que es va fer
des de l’Ajuntament es gravar més els increments de valor de les transmissions que es fan
en pocs anys, les transmissions que es fan durant els 5 primers anys tenen un tipus de
gravamen més alt que les que es fan transcorreguts més de 20 anys.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables de CIU,
Tots per Breda i 4 abstencions d’ERC-Breda i un vot en contra de Breda@XXI.
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9.- Aprovació provisional de l’acord d’establiment i imposició de la taxa per a la
celebració de matrimonis civils en dependències de l’Ajuntament i l’ordenança fiscal
reguladora d’aquesta.
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests. Procedirà aprovar la modificació
d’aquestes Ordenances si és necessari, les quals han de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació.
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a:
 Els articles 15 a 19 i 72, 87, 95, 102 i 108 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.
 Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
L’Acord d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple,
d’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i la validesa de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria
simple dels membres presents, com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’informe de la secretària interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer. Aprovar provisionalment l’establiment i imposició de la taxa per a la celebració de
matrimonis civils en dependències de l’Ajuntament i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta,
en els termes en que figura en l’expedient amb la redacció que a continuació es recull:
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30: TAXA PER LA CELEBARACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS
EN DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT.
Article 1r. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que disposen els articles
15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per la celebració de matrimonis
civils en dependències de l’Ajuntament de Breda, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Real Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la celebració de matrimonis civils en els espais de l’Ajuntament
de Breda per part de les persones físiques que ho sol·licitin.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones que constitueixin la parella que vol celebrar el
matrimoni civil en els espais de l’Ajuntament de Breda.
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Article 4r. Quota Tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:
1.- Matrimonis civils amb celebració dissabtes, diumenges i festius: 120 euros
2.- Matrimonis civils amb celebració en dies laborables 100 euros
3.- Matrimonis civils sense celebració 50 euros
Les persones físiques que estiguin empadronades en el municipi de Breda amb una antiguitat mínima
de dos any, gaudiran d’una bonificació del 50% de les tarifes.
Article 5è. Acreditament
La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera en el moment que es confirma la petició
per fer el matrimoni en una hora i dia determinats. Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran
exigibles, si s’escau, sense perjudici d'aquelles que s'acreditin per a l'actuació administrativa a
desenvolupar per la instrucció de l’expedient previ al matrimoni i l’autorització de la seva celebració.
Article 6è. Normes de gestió, liquidació i ingrés
Els interessats en la celebració del matrimoni civil hauran de presentar la sol·licitud i documentació
que indiqui l’Ajuntament de Breda, així com en l’antelació de temps que també s’indiqui. Tanmateix,
serà l’Ajuntament qui determinarà els aspectes de protocol de les celebracions.
L’Ajuntament determinarà, en funció dels assistents previstos i de les característiques de l’acte, quin
és l’espai més apropiat per celebrar la cerimònia del matrimoni civil.
L’Ajuntament exigirà aquesta taxa en règim d’autoliquidació i el sol·licitant haurà d’acreditar el seu
pagament en l’acte de confirmació de la seva petició per fer la celebració. En cas contrari, no es
tramitarà la corresponent sol·licitud.
Article 7è. Devolucions
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’ús de les estances municipals no es pugui dur a
terme, serà procedent la devolució de l’import corresponent. Donarà dret a la devolució del 100 per
cent de l’import de la taxa abonada, les anul·lacions presentades amb una anticipació mínima de 30
dies hàbils respecte a la data de celebració del matrimoni.
Article 8è.- Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan la utilització privativa
o l'aprofitament especial comporti la destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari,
sense perjudici del pagament de la taxa que fos procedent, estarà obligat al reintegrament del cost
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i fer-ne el dipòsit previ del seu import.
Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat amb una quantia igual al valor dels béns
destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.
Disposició transitòria.
No s’exigirà la taxa en aquells supòsits en què la sol·licitud de la celebració del matrimoni civil s’hagi
presentat abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança.”

Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició
en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i
plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el
termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 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.
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12 Fax 972 16 03 33
www.breda.cat ajuntament@breda.cat

19

Ajuntament de
Breda

Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per
dret formen la corporació.
10.- Aprovació provisional de l’acord d’establiment i imposició de la taxa per a la
prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis
per a la gent gran) i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta.
Els Ajuntaments poden acordar la imposició i supressió dels seus Tributs propis i aprovar les
corresponents Ordenances fiscals reguladores d’aquests. Procedirà aprovar la modificació
d’aquestes Ordenances si és necessari, les quals han de contenir la nova redacció de les
normes afectades i les dates de la seva aprovació i inici de l’aplicació.
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida a:
 Els articles 15 a 19 i 72, 87, 95, 102 i 108 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.
 Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
L’Acord d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals és competència del Ple,
d’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i la validesa de l’Acord requereix el vot favorable de la majoria
simple dels membres presents, com estableix l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’informe de la secretària interventora sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer. Aprovar provisionalment l’establiment i imposició de la taxa per a la prestació de
serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis per a la gent gran) i
l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta, en els termes en que figura en l’expedient amb la
redacció que a continuació es recull:
“Ajuntament de Breda
Ordenança Fiscal núm. 31
Taxa per a la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de
Serveis per a la gent gran)
Article 1.- Fonament i naturalesa
1.1 Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que disposen els
articles 15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Breda estableix la taxa per a la prestació de
serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis per a la gent gran).
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12 Fax 972 16 03 33
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1.2 La Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis per a la gent gran) és un recurs
proveïdor de serveis especialitzats i flexible, que dóna suport a les persones grans en el seu entorn
habitual i proper, i té com a objectius:





Minimitzar les diferents situacions de dependència i maximitzar la qualitat de vida de les
persones grans.
Impulsar diferents serveis i activitats que fomentin la participació activa dels usuaris i les
seves famílies.
Prestar suport a les famílies i/o persones cuidadores mitjançant tallers de formació específics.
Afavorir l’envelliment rural i en un entorn pròxim al domicili.

1.3 El seu principal objectiu és el de treballar conjuntament els aspectes funcionals, cognitius,
emocionals i socials de cada persona, per assolir un envelliment saludable, minimitzant les diferents
situacions de dependència i maximitzant la seva qualitat de vida.
Article 2.- Fet imposable
2.1 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis propis del centre en els termes
especificats en les tarifes contingudes en la present Ordenança.
2.2 El règim del centre serà el previst al Reglament del servei i resta de normativa aplicable.
Article 3.- Subjectes passius
3.1 Els destinataris d’aquest model de servei són majoritàriament les persones majors de 65 anys
però també permet adreçar-se, en casos excepcionals, a menors de 65 anys que presentin
deteriorament cognitiu o altres patologies que requereixen atenció especialitzada i/o assistencial.
3.2 Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin, provoquin o en interès de les quals
s’efectuïn els serveis assistencials i d’acolliment a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre
de Serveis per a la gent gran).
Article 4.- Naixement de l’obligació
4.1 L’obligació de pagar la taxa neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de
l’activitat.
4.2 La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
Article 5 - Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6 - Quota tributària
6.1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials i d’acolliment
que hagin sol·licitat o que s’utilitzin en la realització del servei.
6.2 A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:
Serveis
Servei d’estada
De quatre hores (matí o tarda)
De vuit hores (matí i tarda)
Tallers (memòria, animació sociocultural, psicomotricitat ...)
Assistència d’un dia
Assistència de dos dies
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22,00
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Article 7 - Acreditament i període impositiu
7.1 En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa
s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s’hagi efectuat
el pagament de la taxa.
7.2 En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la
realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al pagament del
primer període mensual de prestació.
Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés
8.1 La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
8.2 Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès
d’autoliquidació de la taxa. Alternativament, poden presentar-se en el servei municipal
corresponent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent
presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
8.3 L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de l’autoliquidació.
8.4 Tractant-se de la taxa per a la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents
(Centre de Serveis per a la gent gran) que s’estenen al llarg de varis mesos, un cop
transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei, caldrà
pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes.
8.5 El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat
en les oficines municipals.
8.6 Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
8.7 Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no
aplicada al pagament de la taxa 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.
Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. ”

Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició
en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i
plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
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Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el
termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes local.
Intervencions
El Sr. Amargant comenta que el seu grup se n’alegra de que després de quatre anys des de
la construcció de l’edifici, aquest servei comenci a veure la llum. Demana aclariments
respecte a quan serà la obertura.
El Sr. Alcalde contesta que l’obertura del centre està prevista el dia 11 de novembre amb els
temes de tallers i PAP i a partir d’aquesta data la persona que s’hagi contractat per fer de
coordinadora començarà a realitzar les seves tasques.
El Sr. Amargant comenta que en un primer moment s’havia de dir centre de dia, ara se li diu
Plataforma de serveis rurals polivalents, demana quina diferència de serveis hi ha amb el
projecte inicial del Centre de Dia? Quins serveis es pensen posar en marxa i quan? Quants
empleats tindrà el centre?
El Sr. Alcalde respon que els serveis que es prestaran aniran segons demanda. El concepte
de Centre de Dia, ara seria econòmicament impossible, degut a que requereix una plantilla
de personal especialitzat i mèdic. Amb la Plataforma de serveis es pot començar de manera
modular i progressivament anar oferint serveis segons la demanada. El que ens hem
proposat nosaltres, és fer centre d’estada de matí o tarda en la que es fan exercicis de
rehabilitació, tallers... en els quals la gent gran hi pot passar tot el matí o tarda. Volem arribar
al punt de tenir demanda suficient per poder oferir també el dinar i fer estades de tot el dia,
estem mirant també de parlar amb el departament de salut i l’àrea bàsica d’Hostalric per a
que les recuperacions es puguin fer aquí, també posar-hi serveis de podologia, de
fisioteràpia, de bogaderia...
Aquests seran els mínims que es pretenen oferir, tot això variarà segons demanda.
Evidentment si ningú s’apunta als serveis, ens haurem de plantejar tancar perquè el servei
no serà sostenible, però en tot cas el que s’ha intentat ara en un primer moment és proposar
uns preus assequibles per a tenir el màxim de demanda possible i poder tirar endavant
aquest projecte social.
Fins a l’any 2016 tenim la certesa que la Generalitat no concedirà subvencions per aquest
concepte, és per aquest motiu que comencem a implantar el servei de manera progressiva i
en funció de la demanda. Hem de ser conscients que els preus que es proposen no són
preus de mercat i que aniran augmentant a mesura que s’incrementen els serveis. Es
preveu que cada dos mesos hi hagi oferta de nous serveis, però anirem en funció de les
necessitats. A tots els centres que s’han obert els hi ha costat un any o dos de rodatge.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables de CIU,
Tots per Breda i 5 abstencions d’ERC-Breda i de Breda@XXI.
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11.- Aprovar l’adhesió al projecte ACTUAL i la signatura del Conveni de col·laboració
amb la Diputació de Girona per portar-lo a terme.
Antecedents
La Junta de Govern Local, en data 30 de juny de 2014, va acordar sol·licitar la inclusió al
projecte ACTUAL de la Diputació de Girona, atenent que és una iniciativa que posa a
l’abast dels ajuntaments i del públic en general un instrument modern i eficaç de tractament,
publicació i consulta de la informació essencial i primordial de les corporacions locals, en
format de base de dades, consultable per paraules o text lliure, com si es tractés d’un
navegador d’Internet (amb l’ajut d’operadors booleans, de proximitat, de rang, etc.)
mitjançant la pàgina web de la Diputació, ja que el projecte ACTUAL (Actes Unificades de
l’Administració Local) és un servei de consulta, recuperació i gestió de la informació dels
acords del Ple i Junta de Govern dels ajuntaments de les comarques gironines.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària de 22 de juliol de 2014,
va acordar incorporar l’Ajuntament de Breda al programa ACTUAL, així com el text del
Conveni que ha de regir el desenvolupament del projecte.
Així doncs, un dels tràmits a realitzar per adherir-se al projecte és l’aprovació per part del Ple
municipal de l’adhesió i la signatura del conveni, que es reprodueix literalment:
“Conveni de col·laboració entre la Diputació i els municipis de les comarques gironines per
dur a terme el projecte ACTUAL: un sistema de tractament, consulta i utilització dels
continguts informatius de la documentació essencial dels municipis (actes de Ple i de Junta de
Govern Local) per mitjà d’Internet
CN/
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Joan Giraut i Cot, assistit pel Secretari
general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de
Govern de data 22 de juliol de 2014.
AJUNTAMENT DE BREDA, representat per l’Alcalde, el Sr. Jordi Iglesias i Salip, assistit per la
Secretària de la Corporació, Maite Pérez Vicente,
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ
La Diputació en exercici de les seves competències de cooperació local (art. 91 i 92 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) ha de prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als ajuntaments.
Que el projecte anomenat ACTUAL (actes unificades de l’administració local) de tractament, consulta
i utilització dels continguts informatius de la documentació essencial dels ajuntaments (actes de Ple i
de Junta de Govern Local) per mitjà d’Internet és un projecte per fomentar noves vies de col·laboració
entre la Diputació de Girona i els ajuntaments de la demarcació de Girona per a integrar-los en la
societat de la informació i potenciar la prestació de serveis als municipis que s’acullin al projecte.
La Diputació de Girona va aprovar en sessió plenària en data 20 de novembre de 2007 el conveni
marc del projecte ACTUAL que delegava a la Junta de Govern l’aprovació dels convenis amb
cadascun dels ajuntaments que s’hi volguessin adherir i facultava a la presidència de la Diputació per
a la signatura dels convenis i dels documents que calguessin pel desenvolupament del projecte.
Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12 Fax 972 16 03 33
www.breda.cat ajuntament@breda.cat

24

Ajuntament de
Breda

L’Ajuntament de Breda està interessat en disposar d’un servei que permeti la consulta per mitjà
d’Internet dels acords dels seus òrgans decisoris.
Que l’Arxiu General de la Diputació de Girona ha endegat un programa de suport als municipis de les
comarques gironines en matèria de gestió documental i accés a la
informació, centrat inicialment, en el tractament de les actes dels Plens i de les Juntes de Govern
Local municipals amb l’objectiu de facilitar la recerca, consulta i utilització dels acords presos a través
del lloc web de la Diputació de Girona i que disposa dels mitjans per a oferir aquest servei a
l’Ajuntament de Breda.
Per aquest motiu, les parts consideren convenient de subscriure aquest Conveni que conté les
previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de regir aquest servei.
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents
PACTES
Primer. Objecte.
L’objecte d’aquest Conveni el constitueix el servei que la Diputació oferirà a l’Ajuntament de Breda per
a la conservació i accessibilitat dels acords dels seus òrgans col·legiats i d’altres que es puguin
establir en el futur. Regula l'allotjament de les dades a l’arxiu de la Diputació de Girona dels
esmentats acords així com els treballs que l’Arxiu General de la Diputació portarà a terme per a ferlos accessibles.
Segon. -Abast del servei prestat.
La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les activitats següents:
-

Definir, establir i mantenir el sistema de tractament, consulta i utilització dels continguts
informatius de la documentació essencial tramesa pels ajuntaments que serà aplicable a les actes
dels Plens i de la Junta de Govern locals.

-

Crear un arxiu electrònic de les còpies de les actes trameses pels ajuntaments amb les
corresponents signatures digitals.

-

Posar a l’abast dels ajuntaments les eines necessàries per a la recerca, consulta i utilització dels
textos dels acords, així com la formació oportuna per a la seva utilització. Aquest projecte es
posarà en marxa a partir de les actes realitzades posteriorment al 31 de desembre de 2006.

-

Garantir la conservació i l’accessibilitat a les bases de dades dels continguts de les actes dels
Plens i Juntes de Govern Local. Tanmateix, la Diputació no es responsabilitzarà de la custòdia de
les actes originals, que queda reservada als ajuntaments.

-

Publicació de les bases de dades dels acords per mitjà del lloc web de la Diputació en els termes
previstos en aquest conveni.

-

Realització de còpies periòdiques de seguretat.
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Tercer. Obligacions de l’ajuntament.
1. Correspondrà a l’Ajuntament fer remissió a la Diputació de totes les actes que hagin de ser
allotjades i comunicades. Serà obligació de l’Ajuntament garantir el compliment de la normativa sobre
publicitat dels acords dels ens locals, accés a la informació pública i protecció de dades de caràcter
personal. L’Ajuntament de Breda indicarà a la Diputació el grau de publicitat que han de tenir
cadascun dels acords (lliure accés públic o bé restringit al propi Ajuntament). La Diputació no podrà
ser considerada responsable per l’incompliment per part de l’Ajuntament d’aquestes obligacions ni
pels continguts dels acords que es comunicaran per mitjà d’aquest servei.
2. L’Ajuntament comunicarà a la Diputació el nom de les persones al servei de l’Ajuntament que
estaran acreditades per a fer la remissió de les actes i per accedir a les que, per les raons
esmentades en el punt anterior, no siguin de lliure accés públic. La Diputació atorgarà els noms
d’usuaris i contrasenyes necessaris per accedir a aquestes segones.
3. En tot cas, l’Ajuntament haurà de donar compliment a les disposicions vigents en matèria de
custòdia i formalització dels llibres d’actes, que no són substituïts per la signatura d’aquest Conveni.
Quart. Procediment i forma.
1. L’Ajuntament, una vegada hagin estat aprovades les actes, farà remissió a la Diputació dels fitxers
de les actes dels Plens i de les Juntes de Govern Local, en els formats que s’indicaran en les
instruccions tècniques preparades a l’efecte i amb la corresponent signatura electrònica.
2. La Diputació portarà a terme la importació i tractament documental dels acords fent-los accessibles
amb el grau de publicitat indicat prèviament per l’Ajuntament.
3. Correspondrà a la Diputació garantir que el lloc web des del que s’oferirà el servei compleixi amb
els estàndards d’accessibilitat exigibles als llocs web de les administracions públiques.
4. El lloc web des del qual la Diputació oferirà aquest servei podrà ser enllaçat des del lloc web de
l’Ajuntament. En aquest cas, en el lloc web de l’Ajuntament hi haurà de constar la icona del logotip del
projecte ACTUAL.
Cinquè. Finançament.
El servei és gratuït i es finançarà amb càrrec als Pressupostos de la Diputació. La Diputació queda
facultada per a la determinació i exigència dels corresponents preus
públics per als casos en què els ajuntaments estiguin interessats en remetre els seus fons
documentals corresponents a exercicis anteriors a 2.007.
Sisè. Vigència del conveni.
1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es preveu de
vigència indefinida.
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que, diferents de
les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ajuntament derivat del compliment de la normativa
aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un
nou Conveni.
Setè. Extinció del conveni.
El conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les dues parts. La denúncia del Conveni produirà
efectes de finalització en un termini màxim de tres mesos comptats des de l’endemà de la notificació
de la denuncia del conveni feta per qualsevol de les dues parts.
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I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data que
s’assenyalen.”

Legislació aplicable
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot el que s’ha exposat,
Primer.- Aprovar l’adhesió al projecte ACTUAL (Actes Unificades de l’Administració Local)
de la Diputació de Girona.
Segon.- Aprovar la signatura del “Conveni de col·laboració entre la Diputació i els municipis
de les comarques gironines per dur a terme el projecte ACTUAL: un sistema de tractament,
consulta i utilització dels continguts informatius de la documentació essencial dels municipis
(actes de Ple i de Junta de Govern Local) per mitjà d’Internet”.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Àrea d’Arxiu de la Diputació de Girona, fent-los
tramesa adjunta de dos exemplars del Conveni esmentat degudament signats i segellats
pels representants de la Corporació.
Quart.- Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte
de l’execució dels precedents acords.
Intervencions
El Sr. Dídac Manresa, avança que votaran a favor de qualsevol mesura que augmenti la
transparència dels ajuntaments. No obstant, posa de manifest que aquest projecte es va
aprovar el 20 de novembre de 2007 i que hi ha un formulari per a que els ajuntaments
gironins s’hi adhereixin. Considerem adequada la mesura però considerem que la
participació en aquest programa es podria haver aprovat abans.
El Sr. Alcalde contesta que es tracta d’un sistema de tractament i consulta de les actes del
ple. Ja es va iniciar un procés de digitalització de les actes, no és que no es vulgui donar
transparència. Per tant es tracta d’una millora de tractament i consulta de les actes i no tant
una mesura transparència.
El Sr. Marín pregunta si aquets programa comporta un cost per a l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde respon que no.
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Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per
dret formen la corporació.

12.- Aprovació definitiva 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.
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.- 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.
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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.
Tercer.- 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.
Quart.- En data 28 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Breda va 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.
Cinquè.- Aquest acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número
8650 de data 11 d’agost de 2014, així mateix va ser exposat en el taulell d’edictes de
l’Ajuntament per un termini de 20 dies.
Finalitzat el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions tal i com consta en el
certificat de secretaria de data 14 d’octubre de 2014.
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.
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 definitivament 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.- Anotar en el Llibre d’Inventari de Béns de la Corporació l’alteració de la qualificació
jurídica que ha sofert el bé immoble, i traslladar al Registre de la Propietat perquè procedeixi
a deixar constància d’aquest canvi mitjançant els corresponents assentaments o anotacions
registrals.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a
l’efecte de l’execució dels precedents Acords
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 10 vots favorables de
CIU, Tots per Breda i ERC-Breda i una abstenció de Breda@XXI.
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13.- Assumptes urgents.
No n’hi ha
14.- Precs i preguntes.
El Sr. Marín pregunta en relació al procés de participació ciutadana del 9 de novembre, si hi
treballaran funcionaris de l’Ajuntament?
EL Sr. Alcalde respon que es tracta d’un procés participatiu i que només hi participaran
voluntaris.
La votació es farà en edificis públics de la Generalitat, l’Ajuntament cedeix els edificis
necessaris i se seguiran les instruccions que es dictin des de la Generalitat. No hi haurà
llistes perquè no és un procés electoral si no un procés participatiu i voluntari.
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

Jordi Iglesias i Salip

Maite Pérez Vicente
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