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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:  1/2014 
Caràcter: Ordinari 
Dia:   14 de febrer de 2014 
Hora d’inici: 20:30 hores  
Hora d’acabament: 21:45 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. Meritxell López i Rion, secretaria accidental. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 d’octubre i de les sessions 
plenàries extraordinàries de data 27 de novembre i 19 de desembre de 2013. 
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 4t. Trimestre-
2013. 
4.- Donar compte dels informes de tresoreria de mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
5.- Donar compte dels Informes de intervenció sobre el pla d’ajust 
6.- Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 27 de gener de 2014: “6.2. Designar 
la regidora Teresa Martorell Julià com a representant de l’Ajuntament de Breda al Patronat de la 
Fundació Privada de l’Orquestra Jove de la Selva.”  
7.- Ratificació del Decret d’alcaldia núm. 38 de data 6 de febrer de 2014: “Designar la regidora 
Teresa Martorell Julià com a representant de l’Ajuntament de Breda a la Comissió de selecció de 
Director/a de l’Escola Montseny de Breda”.  
8.- Proposta Pla econòmic-financer 2014-2015.  
9.- Desafectació de les cases dels mestres.  
10.- Moció de declaració institucional.  
11.- Moció per a una política activa envers els habitatges desocupats de Breda.  
12.- Moció en defensa del dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu 
embaràs.  
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13.- Moció per la proposta de participació de tots els regidors en les deliberacions de la Junta de 
Govern Local.  
14.- Moció de rebuig a la pujada tarifària de l'ATM.  
15.- Assumptes urgents.  
16.- Precs i preguntes.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordin ària de data 28 d’octubre i de les 
sessions plenàries extraordinàries de data 27 de no vembre i 19 de desembre de 2013. 
 
Prèviament s’ha repartit l’esborrany de les actes juntament amb la convocatòria d’acord amb el 
que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
TRLMRLC. 
 
 
Intervencions 
El Sr. Dídac Manresa comenta que a l’acta de Ple del dia 19 desembre l’hora d’acabament va ser 
a les 20:45h i no la que consta a l’esborrany. 
 
Es procedeix a la rectificació. 
 
 
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: 
 

� 20JG2013 del 14 d’octubre 
� 21JG2013 del 4 de novembre 
� 22JG2013 del 11 de novembre 
� 23JG2013 del 27 de novembre 
� 24JG2013 del 9 de desembre 
� 25JG2013 del 19 de desembre 

 
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 4t. 
Trimestre-2013.  

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, corresponents 
al quart  trimestre de 2013 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, dels formularis que 
corresponen a l’Estat d’execució del Pressupost d’ingressos i de despeses, el Romanent de 
Tresoreria, el calendari i pressupost de Tresoreria, resum de l’estat d’execució del Pressupost, 
Deute viu i previsió de venciments, Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys a data 
31/12/2013, dotació de la Plantilla i retribucions, Ajustaments i informació per l’aplicació de la 
Regla de la despesa. 
 
De l’avaluació de l’estat d’execució del Pressupost 2013, a data 31 de desembre i pendent de la 
seva liquidació definitiva, es pot concloure que la Corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa i compleix amb el límit del 
deute. 
 
 
4.- Donar compte dels  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 quart trimestre de 2013 al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i 
Coneixement. 
 
 
5.- Donar compte dels  informes de intervenció sobre el pla d’ajust 

Atès que segons el Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, s’ha de donar compte al Ple dels 
informes de 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 quart trimestre de l’exercici 2013, en donem compte al 
Ple. 
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6.- Ratificació de l’acord de la junta de govern lo cal de data 27 de gener de 2014:  “6.2. 
Designar la regidora Teresa Martorell Julià com a r epresentant de l’Ajuntament de Breda al 
Patronat de la Fundació Privada de l’Orquestra Jove  de la Selva.” 
 
Per part de l’Alcalde es passa a explicar la proposta que literalment diu: 
 
“6.2. Designar la regidora Teresa Martorell Julià c om a representant de l’Ajuntament de 
Breda al Patronat de la Fundació Privada de l’Orque stra Jove de la Selva. 
 
Antecedents 
L’Ajuntament de Breda i la Fundació Orquestra Jove de la Selva van signar un conveni de 
col·laboració amb l’objecte de promocionar, donar suport i impulsió cultural a la comarca de la 
Selva en l’àmbit de la música i les altres arts, en data 23 de maig de 2013. 
 
Amb la signatura del conveni l’Ajuntament de Breda passava a formar part com a patró de la 
Fundació Orquestra Jove de la Selva. 
 
Els estatuts vigents de la Fundació estableixen que el Patronat es compondrà de tres membres: 
 

- El President del Consell Comarcal de la Selva 
- Membre designat per l’Alcalde de Santa Coloma de Farners 
- Membre designat per l’Alcalde de Breda 

 
Per les àrees que li van ser delegades des de l’inici de la legislatura es pretén designar a la Sra. 
Teresa Martorell Julià com a representant de l’Ajuntament de Breda al Patronat de la Fundació 
Privada de l’Orquestra Jove de la Selva. 
 
Per tot allò exposat la Junta de Govern Local acord a per unanimitat dels membres 
presents l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Designar a la Sra. Teresa Martorell Julià com a representant de l’Ajuntament de Breda 
al Patronat de la Fundació Privada de l’Orquestra Jove de la Selva. 
Segon.-  Notificar la present resolució a la Sra. Teresa Martorell Julià i al Patronat de la Fundació 
Privada de l’Orquestra Jove de la Selva. 
Tercer.-  Ratificar la present resolució pel proper Ple de la Corporació. 
Quart.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord.” 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació  
el següent acord: 
 
Primer.- Ratificar l’aprovació de la designació de la Sra. Teresa Martorell Julià com a 
representant de l’Ajuntament de Breda al Patronat de la Fundació Privada de l’Orquestra Jove de 
la Selva. 
 
Segon.-  Notificar la present ratificació a la Sra. Teresa Martorell Julià i al Patronat de la Fundació 
Privada de l’Orquestra Jove de la Selva. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord 
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Intervencions 
El Sr. Andreu Pujol pregunta que com és que només hi ha representació de Breda? 
 
El Sr. Alcalde li respon que els representants els proposa el Patronat. 
 
El Sr. Pujol pregunta si hi ha retribució 
 
L’alcalde li respon que no cobra ningú, que és sense ànim de lucre. 
 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb els vots favorables de CiU, 
TxB i Breda@XXI-PM i l’abstenció del grup municipal d’ERC-Breda. 
 
 
7.- Ratificació del Decret d’alcaldia núm. 38 de da ta 6 de febrer de 2014: “Designar la 
regidora Teresa Martorell Julià com a representant de l’Ajuntament de Breda a la Comissió 
de selecció de Director/a de l’Escola Montseny de B reda”.  
 
Per part de l’Alcalde es passa a explicar el decret que literalment diu: 
 
“Designar la regidora Teresa Martorell Julià com a representant de l’Ajuntament de Breda 
a la Comissió de Selecció de Director/a de l’Escola  Montseny de Breda  
 
Antecedents 
Des de la Direcció de l’Escola Montseny de Breda, per tal d’elegir els membres de la Comissió 
de selecció de Director/a del centre, s’ha sol·licitat la designació d’un representant de la 
Corporació. 
 
Atès que en data 18 de juliol de 2011, per acord del Ple del Cartipàs municipal es va nomenar 
com a representant de la Corporació en el Consell Escolar de l’Escola Montseny a la regidora 
municipal Teresa Martorell i Julià. 
 
Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 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, 
 
Resolc, 
 
Primer.- Designar a la Sra. Teresa Martorell Julià com a representant de l’Ajuntament de Breda a 
la Comissió de selecció de Director/a de l’Escola Montseny de Breda. 
Segon.-  Notificar la present resolució a la Sra. Teresa Martorell Julià i a la Direcció de l’Escola 
Montseny de Breda. 
Tercer.-  Ratificar la present resolució pel proper Ple de la Corporació.” 
 
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consider ació del Ple per a la seva aprovació  
el següent acord: 
 
Primer.- Ratificar l’aprovació de la designació de la Sra. Teresa Martorell Julià com a 
representant de l’Ajuntament de Breda a la Comissió de selecció de Director/a de l’Escola 
Montseny de Breda. 
 
Segon.-  Notificar la present ratificació a la Sra. Teresa Martorell Julià i a la Direcció de l’Escola 
Montseny de Breda. 
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Tercer.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord 
 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació 
 
 
8.- Proposta Pla econòmic-financer 2014-2015 
 
Antecedents 
De conformitat amb l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de deute públic o de la regla de despesa, l’administració incomplidora ha de 
formular un pla econòmic-financer que permeti en un any el compliment dels objectius o de la 
regla de despesa, amb el contingut i l’abast que preveu aquest article. 
 
Atenent a l’article 23 1. de la  LO 2/2012, els plans economicofinancers s’han de presentar 
davant els òrgans previstos en els apartats següents en el termini màxim d’un mes des que es 
constati l’incompliment o s’apreciïn les circumstàncies previstes a l’article 11.3, respectivament. 
Aquests plans han de ser aprovats pels òrgans esmentats en el termini màxim de dos mesos des 
de la presentació, i la posada en marxa no pot excedir els tres mesos des de la constatació de 
l’incompliment o de l’apreciació de les circumstàncies que preveu l’article 11.3. 
 
El mateix article 23.4 estableix que els plans economicofinancers elaborats per les corporacions 
locals han d’estar aprovats pel Ple de la corporació. 
 
Posteriorment, i de conformitat a l’article 21.3 del RDL 1463/2007 Reglament d’estabilitat 
pressupostària, es donarà comunicació a la Direcció General de Política Financera, el 
corresponent pla econòmic financer que s’hagi aprovat. 
 
L’article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pe l qual s'aprova el Reglament 
que desenvolupa la Llei d'estabilitat pressupostari a disposa que el Pla econòmic financer 
aprovat pel Ple de la corporació s’inserirà a efect es exclusivament informatius al butlletí 
informatiu de la corporació, si en tingués i també al Butlletí Oficial de la Província. També 
a efectes exclusivament informatius una còpia del p la es trobarà a disposició del públic 
des de la seva aprovació pel Ple i fins a la finali tzació del seu periode de vigència.  
 
Les fases d’incoació i d’instrucció del present expedient  es concreten en la documentació que es 
detalla tot seguit: 
 
1- Pel Decret de l’Alcaldia 3/2014 de data 13 de gener s’inicia l’expedient per a l’aprovació del 
pla econòmic-financer d’aquesta corporació amb escenari a un any per al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’exercici 2015. 
 
2- L’aprovació definitiva del pressupost 2014, publicat al BOP de Girona número 248, de 31 de 
desembre de 2013, posa de manifest que aquesta corporació sí assoleix el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària però no assoleix el compliment de la regla de despesa. 
 
3- La Secretària-interventora accidental ho ha informat en el informe del pressupost, en l’apartat 
de conclusions 5.2.  
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Per tot això, en virtut de l’informe favorable per part de la Intervenció de Fons, l’Alcalde 
proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següen t acord:  
 
Primer.-  Aprovar el pla econòmic financer que aconsegueix el compliment de la regla de 
despesa en el termini màxim d’un any, detall del qual figura a l’annex. 
 
Segon.-  Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, 
de conformitat a l’article 21.3 del Reglament de la LGEP. 
 
Tercer.-  Exposar, a efectes informatius, el pla econòmic financer al públic mitjançant la inserció 
de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.-  Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
Cinqué.-  Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Dídac Manresa comenta que en l’aprovació del pressupost pel 2014 ja varen dir que era 
un pressupost de somni i que ara, tal com posa el informe, no compleix amb el límit de despesa 
autoritzat per el Estat. 
Que degut això s’ha de retallar el pressupost del 2015 ja que nomes hi ha 20.000 euros per 
inversions. Que les previsions de ingressos són optimistes i que si no fossin aquestes encara 
s’hauria de retallar més. No hi votaran a favor. 
 
El Sr. Alcalde li contesta que en l’aprovació del pressupost ja estava previst aquest estudi, ja que 
tal com preveu la Llei s’ha de fer dins els tres mesos següents a l’aprovació del pressupost. Que 
es pot fer pel bon estat de les finances municipals i que no s’ha de retallar res per el 2015. 
Els 20.000,-€  d’inversions que hi ha previst, són només de recursos propis i no vol dir que no hi 
puguin haver més inversions. 
Cal recordar que en el pressupost d’enguany ja es contempla totes les inversions del PUOSC per 
que s’estava a l’espera de les anualitats que aprovés la Generalitat. 
Entenc que no l’aprovin ja que tampoc varen aprovar el pressupost. 
 
El Sr. Toni Marín diu que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Manresa, que les previsions 
d’ingressos són massa optimistes. 
 
L’alcalde diu que el que fan aquest any no hipotecarà els propers anys i que els ingressos 
previstos son executables degut a anteriors liquidacions i també com la que es presentarà del 
2013. 
L’alcalde li comenta que si vol es compromet pel 2015 a treballar amb pressupostos prorrogats si 
el pressupost del 2014 es tanca amb dèficit. 
 
El Sr. Pujol diu que això consti en acta. 
 
El Sr. Marín pregunta si la despesa de personal està igual. 
 
L’alcalde li contesta que no deixen fer cap increment per llei. Si hi ha variacions s’ha de justificar 
nous serveis i que siguin econòmicament sostenibles. Pot ser el cas del Centre de Serveis per a 
la gent gran, que probablement es gestionarà amb règim de concessió. Les persones que hi 
treballaran seran del poble. 
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Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb els vots favorables de CiU i 
TxB, els vots en contra del grup municipal d’ERC-Breda i l’abstenció del grup municipal 
Breda@XXI-PM. 
 
 
9.- Desafectació de les cases dels mestres 
 
Considerant que, en data 22 d’abril de 2013, l’Ajuntament de Breda va acordar per Junta de 
Govern Local iniciar l’expedient de desafectació de les cases dels mestres ubicats en el Passeig 
de les Escoles número 20,22 i 26.  
 
Vist que es va obrir un període d’informació pública amb inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona de data 20 de maig de 2013, número 96 i en el taulell d’edictes de 
l’Ajuntament, sense que s’hagin produït al·legacions al respecte.  
 
Vist que en data 12 de novembre de 2013, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, ha autoritzat la desafectació de les cases per a mestres.   

 
Considerant que, amb data 16 de desembre de 2013 s’ha emès informe jurídic,  en relació amb 
el procediment i la Legislació aplicable per a portar a terme la desafectació de les cases dels 
mestres 
 
Considerant que és competència del Ple de la Corporació aprovar l'expedient, en virtut dels 
articles 20.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals i 204 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. 

ACORD 
 

Primer.- Aprovar definitivament la desafectació de les cases dels mestres ubicats en el Passeig 
de les Escoles número 20,22 i 26. d'aquesta localitat que passa a ser un bé patrimonial propietat 
de l'Ajuntament  i que seran destinats als fins contemplats en la memòria justificativa. 

 
Segon.- Anotar en el Llibre 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 seients o anotacions registrals. 

 
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme aquest 
acord. 
 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació 
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10.- Moció de declaració institucional. 
 
El grup municipal d’ERC presenten la moció 
 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb els vots favorables de CiU, 
TxB i d’ERC-Breda l’abstenció del grup municipal Breda@XXI-PM. 
 
 
11.- Moció per a una política activa envers els hab itatges desocupats de Breda. 
 
El grup municipal d’ERC presenten la moció. 
 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
12.- Moció en defensa del dret a les dones a decidi r sobre la interrupció voluntària del seu 
embaràs. 
 
El grup municipal d’ERC presenten la moció 
 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
13.- Moció per la proposta de participació de tots els regidors en les deliberacions de la 
Junta de Govern Local. 
 
El grup municipal d’ERC presenten la moció 
 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
14.- Moció de rebuig a la pujada tarifària de l'ATM  
 
El grup municipal Breda@XXI presenta la següent moció: 
 
 Atès que el Consell d'Administració de l'ATM reunit el 23 de desembre de 2013 va aprovar un 
increment de les tarifes per 2013. Concretament, la T-10 d'una zona ha augmentat un 5%, i la 
T50/30 un 8%, uns increments que no tenen res a veure amb l'increment d'IPC.  
 
Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduir els seus 
ingressos globals, i quan l'IPC general es del 0,3% l'única proposta comprensible socialment era 
la de congelar les tarifes.  
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Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el dret a la 
mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes. I atès que la mobilitat sostenible forma part de les 
solucions als problemes de congestió, contaminació local, canvi climàtic i de la dependència 
energètica exterior, cal afavorir-la amb unes tarifes assequibles.  
 
Atès que l’actual estructura de zones tarifàries , a banda de generar agravis entre ciutadans de 
municipis limítrofs, des incentiva l’ús del transport públic col•lectiu com a conseqüència, entre 
d’altres motius, de la diferència de tarifes difícilment justificables i poc comprensibles per la 
ciutadania.  
 
Atès que d'altre banda, a la vista de les dificultats per cobrir les despeses d'explotació del 
transport públic metropolità, es fa imprescindible que el Govern català, com preveu la Llei de 
Mobilitat des del 2003, impulsi l'aprovació d'una llei de finançament del transport públic que creï 
nous recursos financers, tal i com diu la disposició addicional vuitena de la Llei de Mobilitat, 
9/2003, que diu literalment,  
 
“En el termini d'un any a partir de l'aprovació d'aquesta Llei, el Govern ha de presentar un 
projecte de llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de 
l'ús dels combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu” ..  
 
El grup municipal de Bred@XXI proposa a l'Ajuntament en ple l'adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Manifestar el profund desacord per l'increment de les tarifes de transport metropolità 
per l'any 2014 que ha aprovat el Consell d'Administració de l'ATM.  
 
SEGON.- Proposar que es revisin l’actual estructura de zones tarifàries, reduint les sis zones 
actuals a dues zones pel mateix àmbit territorial.  
 
TERCER.- Proposar que s'estudiï i aprovi una targeta anual T-ANY amb dues tarifes, una per les 
tres primeres corones tarifàries actuals i una altra per les sis zones tarifàries existents actualment 
a preus assequibles i pagament fraccionat.  
 
QUART.- Proposar que es rectifiquin les tarifes del 2014 tornant a les tarifes del 2013 .  
 
CINQUÉ.- Demanar 
 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per dret 
formen la corporació. 
 
 
15.- Assumptes urgents.  
 
No n’hi ha. 
 
 
16.- Precs i preguntes.  
 
El Sr. Manresa pregunta com està el Centre de dia. 
 
L’alcalde li respon que ja està acabat, que ara s’està fent gestions amb el Departament 
d’Inspecció i el Consorci. 
Serà un Centre de dia d’àmbit rural i que s’estan fent reunions amb el Departament de Benestar. 
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Està previst fer portes obertes i s’obrirà cap els mesos de maig-juny o sinó es deixarà per 
després de l’estiu, de cara setembre. 
També dona explicacions del Centre Cívic, cementiri, clavegueram, Ruta del Tordera i estalvi 
energètic. 
 
El Sr. Marín pregunta si seran places concertades i si tindrà serveis sanitaris. 
 
L’alcalde respon que al 2014 no n’hi hauran.  
No hi hauran serveis sanitaris com a Centre de Dia però hi haurà els serveis com a Centre de 
serveis per a gent gran en àmbit rural. 
S’haurà d’anar en compte amb el preu dels serveis perquè puguin ser accessibles als usuaris. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la secretaria 
accidental de la Corporació, en dono fe.  
 
 
L’Alcalde,      La Secretaria accidental 
 
 
 
 
 
 
Jordi Iglesias i Salip      Meritxell López i Rion 
       


