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Atès que en la sessió de la comissió de Territori i Sostenibilitat del passat 10 de 
juliol de 2013 s’aprovà la resolució 278/X del Parlament de Catalunya per 
unanimitat de tots els partits polítics amb representació parlamentària; on es 
recull la necessitat de la construcció d’un carril bici que uneixi el municipi de 
Breda amb l’estació de Riells i Viabrea-Breda. 

 
Atès que la proposta de resolució insta al Govern de la Generalitat a redactar el 
projecte de construcció del carril bici per la vora del riu. 
Atesa la necessitat d’exercir tota la pressió possible des del propi municipi i les 
seves institucions per tal de fer complir com més aviat millor la proposta de 
resolució.  

 
Atès que la creació d’un carril bici és una reclamació de caràcter històric, 
promesa per la pràctica totalitat dels partits polítics de Breda i aprofitant que, per 
segona vegada en poc més d’un any, el Parlament de Catalunya n’ha aprovat el 
projecte de redacció, així com l’ampliació i millora de la carretera Gi-552 
(resolució 539/IX del Parlament de Catalunya). 

 
Atesa la necessitat dels partits polítics amb representació plenària a treballar de 
manera coordinada i amb la ferma voluntat i compromís moral i institucional de 
fer possible el compliment d’allò aprovat. 

 
Atès que l’Ajuntament de Riells i Viabrea ja contempla en el seu POUM la creació 
d’un carril bici dins d’un Pla Especial sobre l’entorn de la riera de Breda. 
Atesa la necessitat de coordinació entre ambdós ajuntaments i llurs grups 
municipals per tal d’exercir una clara posició de força i fermesa en la reclamació 
d’allò pactat al Parlament. 
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-Que el Ple de Breda, de la manera més unànime possible, doni suport a la 
resolució 278/X del Parlament de Catalunya, sobre la redacció del projecte de 
redacció del carril bici per la vora del riu. 

 
-Que l’Ajuntament de Breda, en virtut de la seva representativitat, actuï de manera 
decidida i resolutiva, amb l’ús de totes les mesures que estiguin al seu abast i que 
siguin per dret menester, per tal de fer complir allò establert en la resolució 
278/X del Parlament de Catalunya. 



 
-Que es creï una Comissió mixta Breda-Riells amb representació dels diversos 
grups municipals per tal de sistematitzar i calendaritzar el seguiment i 
compliment de la resolució parlamentària. 

 
-Sense perjudici de la resolució 278/X del Parlament, que l’Ajuntament de Breda 
utilitzi totes les mesures que estiguin al seu abast per tal de fer complir la 
resolució 539/IX del Parlament per l’ampliació i millora de la carretera GI-552, ja 
aprovada per sessió plenària el passat mes de juliol de 2012. 

 


