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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 16 DE DESEMBRE DE 2013,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 08/2013) 
 
A Riells Viabrea, el dia 16 de desembre de 2013. 
 
Essent les vint hores, degudament convocada pel Sr. Batlle, es reuneix a la Sala de Plens de 
l’ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en  Josep Mª Bagot i Belfort,  la Corporació 
municipal en Ple, a l’efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria. 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
Sra. Adriana Puig i Durbau 
Sra. Matilde Noguera i Sau 
Sr. Felipe Juan González i Martín 
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón 
Sr. Manuel Ortí i López  
Sr. Josep Manuel Tarrida i Martínez 
Sra. Mª Teresa Villalonga i Martínez 
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas 
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera 
 
S’excusen:  
Sr. Carles Taberner i Llastarri 
 
Secretària-interventora: Sra. Montserrat Bertran i Roca 
 
Comprovada l’existència del quòrum legalment establert en l’article 90, del Reial Decret 
2.568/86, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim  Jurídic de les Entitats Locals, la Presidència declara oberta la sessió, expressant en 
nom del Consistori, la condolència al regidor Sr. Manel Ortí, pel traspàs, el proppassat dia 15 
de desembre, del seu sogre el Sr. Manuel Alonso González, agraint-li de tot cor la seva 
presència a aquesta sessió plenària, en uns moments personals tan dolguts.  
 
 
 
1er.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE L’ESBORRANY DE L’ACTA  DE LA 
SESSIÓ  ANTERIOR,  DE DATA 09-09-2013 (ORDINÀRIA)  

 
Es presenta per a l’aprovació del Ple l’ acta de la sessió núm. 07/2013 (ordinària) 
corresponent al dia 09-09-2013. 
 
Sotmesa a votació l’acta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
2on.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, 
TANCAT A 09-12-2013 
 
A) Resolucions d’Alcaldia 

 
 Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 01-09-2013 fins el  09-12-
2013, donant-se per assabentats de les següents: 
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NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 
2013 / 225 03/09/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ ISABEL BLANCO I ANGELA  
2013 / 226 06/09/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ 3 NETEJADORES 
2013 / 227 13/09/201 DECRET D'ALCALDIA LLICÈNCIA 1ª OCUPACIÓ EXP 76/13 
2013 / 228 13/09/201 DECRET D'ALCALDIA REQUERIMENT EXP OBRES 30/13 
2013 / 229 16/09/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ ANTONIO SANCHEZ 
2013 / 230 17/09/201 DECRET D'ALCALDIA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP CPNTRACTACIÓ 27/10 
2013 / 231 18/09/201 DECRET D'ALCALDIA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP OBRES 87/13 
2013 / 232 18/09/201 DECRET D'ALCALDIA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP OBRES 75/13 
2013 / 233 18/09/201 DECRET D'ALCALDIA ACORDANT SOL.LICITAR SUBVENCIÓ PER A LA  
 REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE FOMENT DE  
 L'OCUPACIÓ D'ACORD AMB ORDRE  
2013 / 234 18/09/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS I ASSISTÈNCIA A PLENS  
 REGIDORS AJUNTAMENT, SETEMBRE/13 
2013 / 235 18/09/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINA I QUITANÇA DEL  
 TREBALLADOR SR. JOAQUIM ROCA PER  
 FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL EN 
2013 / 236 19/09/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment de documentació per devolució de  
 fiança exp. 111/10 
2013 / 237 19/09/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució garantia definitiva corresponent a un  
 contracte de serveis de tractament de residus  
2013 / 238 19/09/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ BESTRETA ISABEL BLANCO A  
 COMPTE NÒMINA SETEMBRE 
2013 / 239 19/09/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ SRA. Mª CINTA NAVARRO, COM 
  A AUX. ADMA, PER A REALITZAR ELS TREBALLS  
 DE POSAR AL DIA L'ARXIU MUNICIPAL 
2013 / 240 20/09/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ BESTRETA ANTONIO SÁNCHEZ A  
 COMPTE NÒMINA SETEMBRE 
2013 / 241 24/09/201 DECRET D'ALCALDIA SUPLÈNCIA SECRETÀRIA PER VACANCES 
2013 / 242 25/09/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia 1ª ocupació exp. 222/04 Javier Framis  
 Laguna Junior Park, 998 
2013 / 243 25/09/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 93/13 llicencia d'obres per  
 acondicionament de coberta a la Masia Can Tordera 
2013 / 244 25/09/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment de documentació exp. 110/13 llicencia  
 d'obres per edificació auxiliar parc. 966 Junior Park 
2013 / 245 25/09/201 DECRET D'ALCALDIA SUPLÈNCIA ALCALDIA PER VACANCES 
2013 / 246 25/09/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, SETEMBRE 
2013 / 247 01/10/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ FERNANDO MARTÍNEZ COM A  
 BRIGADA MUNICIPAL 
2013 / 248 02/10/201 DECRET D'ALCALDIA Adjudicació definitiva contracte servei de recollida  
 organica exp. 14/13 
2013 / 249 02/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per reforma de tanca a la parcel.la  
 9 de Sant llop exp. 115/13 
2013 / 250 02/10/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació del retorn de fiances en relació a l'exp.  
 D'obres 42/13 
2013 / 251 03/10/201 DECRET D'ALCALDIA RECLAMACIÓ REPARACIÓ COL�LECTOR PRIVAT  
2013 / 252 04/10/201 DECRET D'ALCALDIA DESIGNA ADVOCATS PER REPRESENTACIÓ I  
 DEFENSA AL CONTENCIÓS INTERPOSAT PER LA  
 MOCIÓ DE LA SOBIRANIA FISCAL 
2013 / 253 09/10/201 DECRET D'ALCALDIA ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA SOL.LICITUD  
 DE SUBVENCIÓ, D'ACORD AMB EMO/206/2013,  
 DE 2 DE SETEMBRE, REALITZADA PEL CONSELL  
 COMARCAL DE LA SELVA 
2013 / 254 10/10/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança exp. D'obres 73/13 
2013 / 255 10/10/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança en relació a l'exp. D'obres 81/13 
2013 / 256 10/10/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança en relació a l'exp. D'obres 41/13 
2013 / 257 10/10/201 DECRET D'ALCALDIA Legalització llicencia d'obres exp. 46/13 
2013 / 258 10/10/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment de documentació exp. 79/13 
2013 / 259 10/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per reformes interiors a la parcel.la  
 145 del C/ Garbí, exp. 117/13 
2013 / 260 10/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per reparació de mur existent a la  
 parcel.la 44 del C/ Montsant exp. 112/13 
2013 / 261 14/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per reforma de bany al bar del  
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 Casal del Poble 
2013 / 262 14/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia de 1ª ocupació exp. 4/13 
2013 / 263 15/10/201 DECRET D'ALCALDIA Imposició multa coercitiva exp D76/11 
2013 / 264 15/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per vorera parc. 31 C/ Prats, exp.  
 116/13 
2013 / 265 15/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per pavimentació de vorera, jardí i  
 revestiment tanca a la parcel.la 279 C/ roselles, exp. 
  121/13 
2013 / 266 15/10/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança en relació a l'exp. D'obres 60/13 
2013 / 267 15/10/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment llicencia 1ª ocupació exp. 90/13 
2013 / 268 15/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 93/13 
2013 / 269 15/10/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment llicencia 1ª ocupació exp. 33/13 
2013 / 270 17/10/201 DECRET D'ALCALDIA NOMENAMENT SR. MANEL ORTÍ COM ALCALDE  
 ACCIDENTAL 
2013 / 271 17/10/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ JOAQUIN MARTÍNEZ COM A  
 BRIGADA MUNICIPAL 
2013 / 272 21/10/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ MODIFICACIÓ CREDIT TCD7/2013 
2013 / 273 21/10/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ AJUT ECONÒMIC ADF 
2013 / 274 22/10/201 DECRET D'ALCALDIA AMPLIACIÓ TERMINI D'AUDIÈNCIA EXP 123/13 
2013 / 275 22/10/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, OCTUBRE 
2013 / 276 22/10/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS REGIDORS AJUNTAMENT,  
2013 / 277 23/10/201 DECRET D'ALCALDIA DECRET INICI EXP. SANCIONADOR TRÀNSIT 
2013 / 278 24/10/201 DECRET D'ALCALDIA AJORNANT JGL DIA 28-10-2013 
2013 / 279 29/10/201 DECRET D'ALCALDIA Ordre de restauració i multa coercitiva. Exp D4/12 
2013 / 280 30/10/201 DECRET D'ALCALDIA AJORNAMENT PLE 04-11-2013 
2013 / 281 30/10/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança en relació a l'exp. d'obres 51/03 
2013 / 282 30/10/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ ALBERT LLAVINA PER A  
 NETEJAR EL PUNT D'INFORMACIÓ DE RIELLS 
2013 / 283 31/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia municipal d'obres exp. 129/13 
2013 / 284 31/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 131/13 
2013 / 285 31/10/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 68/08 
2013 / 286 31/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 130/13 
2013 / 287 31/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 126/13 
2013 / 288 04/11/201 DECRET D'ALCALDIA DECRET INICI EXP. SANCIONADOR TRÀNSIT 
2013 / 289 06/11/201 DECRET D'ALCALDIA INCOACIÓ EXP. MOD. CRÈDIT PER PLE  
2013 / 290 13/11/201 DECRET D'ALCALDIA CREACIÓ NOVA PARTIDA MATEIX NIVELL  
2013 / 291 14/11/201 DECRET D'ALCALDIA Compareixer i designació contenciós contra l'ACA  
 interposat pel Sr. Cusachs. Exp D4/12 
2013 / 292 14/11/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per paviementació de l'entrada exp. 
  124/13 
2013 / 293 18/11/201 DECRET D'ALCALDIA Deixar sense efecte llic`ncia exp 34/07 
2013 / 294 19/11/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. protecció legalitat urbanística 18/13 
2013 / 295 21/11/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, NOVEMBRE 
2013 / 296 21/11/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS REGIDORS AJUNTAMENT,  
 NOVEMBRE 
2013 / 297 21/11/201 DECRET D'ALCALDIA PRÒRROGA CONTRACTE SR. JOAQUIN  
2013 / 298 22/11/201 DECRET D'ALCALDIA Llicència activitat innòcua exp 13/13 
2013 / 299 22/11/201 DECRET D'ALCALDIA ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE PRIMERA  
 OCUPACIÓ A SANOFI-AVENTIS EXP. 316/05 
2013 / 300 22/11/201 DECRET D'ALCALDIA ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE PRIMERA  
 OCUPACIÓ A SANOFI-AVENTIS EXP. 296/04 
2013 / 301 22/11/201 DECRET D'ALCALDIA ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D'OBERTURA  
 D'ACTIVITAT A JOAN ANTONI FRANCO EXP.  
2013 / 302 22/11/201 DECRET D'ALCALDIA ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE PRIMERA  
 OCUPACIÓ A DAVID AGUIRRE ESTEVE R.E. 5306 
2013 / 303 22/11/201 DECRET D'ALCALDIA APROVAR EL RETORN DE FIANCES A PIERRE  
 DOUEZI EXP. 116/13 
2013 / 304 22/11/201 DECRET D'ALCALDIA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES A ENRIQUE 
  JIMENEZ CARDENAS EXP. 110/13 
2013 / 305 26/11/201 DECRET D'ALCALDIA suspensió cobrament i redacció proposta conveni  
 exp 123/13 
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2013 / 306 29/11/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp sancionador act2/2012 
2013 / 307 03/12/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per pavimentació de terrassa parc.  
 180A C/ Cadernera exp. 136/13 
2013 / 308 03/12/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per reparació i manteniment  
 d'edificis, exp. 137/13 
2013 / 309 03/12/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per reparació de coberta a la parc.  
 8 Barri estació exp. 139/13 
2013 / 310 03/12/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació del retorn de fiances en relació a l'exp.  
2013 / 311 03/12/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació del retorn de fiances en relació a l'exp.  
2013 / 312 03/12/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació del retorn de fiances en relació a l'exp.  
2013 / 313 04/12/201 DECRET D'ALCALDIA LEGALITZACIÓ OBRA I DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 
2013 / 314 04/12/201 DECRET D'ALCALDIA INCOACIÓ EXPEDIENT PRESSUPOST  
2013 / 315 09/12/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment documentació exp act. 14/13 
2013 / 316 09/12/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ A LA SRA. OLGA MORON PER A  
 COBRIR LES VACANCES DE LA TREBALLADORA  
 DOLORS CABRERIZO, DES DEL 16.12.13 AL  
 06.01.14, AMBDÓS INCLOSOS 
  
 
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 14/2013, 15/2013, 16/2013, 
17/2013, 18/2013, 19/2013 i 20/2013, refrendades abans del dia 12-12-2013,  data de la 
convocatòria del darrer Ple celebrat.   
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
3er.-  DONAR COMPTE ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE 
SETEMBRE DE 2013, D’APROVACIÓ DE SOL�LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES 
ATURADES, PRIORITÀRIAMENT DE 30 ANYS O MÉS, QUE HAGIN EXHAURIT LA 
PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ I/O EL SUBSIDI.  

Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 23 de setembre de 
2013, d’aprovació de la sol�licitud de subvenció per a la realització del Programa mixt Treball i 
Formació, per a portar a terme el projecte “Neteja de les lleres i els accessos a la Torre de 
Montfort de Riells i Viabrea”, d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, quina 
transcripció literal és la següent: 
 
“Sol�licitud de subvenció per a la realització del Programa mixt Treball i Formació 
adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit 
la prestació per desocupació i/o el subsidi 
 
Vista l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 
del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys 
o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria 
per a l’any 2013,  publicada  al DOGC núm. 6455 de data 06-09-2013. 
Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea té previst portar a terme el projecte “Neteja de les 
lleres i els accessos a la Torre de Montfort de Riells i Viabrea”.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, 
ACORDA: 
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PRIMER.- SOL�LICITAR a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació, 
una subvenció per a la realització del Programa mixt Treball i Formació, per a portar a terme 
el projecte “Neteja de les lleres i els accessos a la Torre de Montfort de Riells i 
Viabrea”, d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, publicada al DOGC núm. 
6455 de data 06-09-2013. 
 
SEGON.- APROVAR la realització del projecte “Neteja de les lleres i els accessos a la 
Torre de Montfort de Riells i Viabrea”, seguint les directrius de la memòria exposada a la 
fitxa del Servei d’Ocupació de Catalunya, objecte de sol�licitud de subvenció. 
TERCER.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció. 
 
QUART.- FACULTAR a l’alcalde-president per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
CINQUÈ.- DELEGAR al Consell Comarcal de la Selva la tramitació de l’ajut corresponent. 
 
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquest acord en la primera sessió plenària que celebri la 
Corporació Local. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR-HO al Consell Comarcal de la Selva i al servei de comptabilitat municipal, 
als efectes oportuns.” 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
4art.- DONAR COMPTE ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 
D’OCTUBRE DE 2013, D’APROVACIÓ DE SOL�LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ O PISTA FORESTAL DE 
L’ABADIA DE SANT MARTÍ DE RIELLS ALS VIMENERS, EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA 
PÚBLICA. 
                                 

Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 14 d’octubre de 
2013, d’aprovació de la sol�licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a l’arranjament 
del camí o pista forestal de l’Abadia de Sant Martí de Riells als Vimeners, exclosa de 
concurrència pública, quina transcripció literal és la següent: 
 
“Sol�licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a l’arranjament del camí o 
pista forestal des de l’Abadia de Sant Martí de Riells als Vimeners   
 
Atès el malmès estat del camí o pista forestal que va  des de  l’Abadia de Sant Martí de Riells 
als Vimeners, situat dins el nucli de Riells de Montseny, amb el conseqüent perill i 
inconvenients que això comporta, tant pels veïns del nucli de les Masies de Riells, com pels 
nombrosos visitants que aquesta zona rep en aquesta època.   
 
Atesa la convocatòria de subvencions excloses de concurrència pública de la Diputació de 
Girona. 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, 
ACORDA: 
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PRIMER.- SOL�LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de concurrència 
pública per a fer front a les despeses de les obres  d’arranjament del camí o pista forestal que 
va  des de  l’Abadia de Sant Martí de Riells als Vimeners.   
 
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’alcalde-president per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
QUART.- COMUNICAR la present resolució a l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Girona i al departament de comptabilitat municipal. 
 
CINQUÈ.- DONAR-NE compte a la propera sessió del Ple.” 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
5è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME QUE S’EMET EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU 
L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS, CORRESPONENT AL 
TERCER TRIMESTRE DE 2013. 
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’article 4 de la Llei  
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, relatiu al tercer 
trimestre de 2013, emès en data 02-10-2013, i dels seus annexes corresponents.  
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
6è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME QUE S’EMET EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU 
L’ARTICLE 10 DEL REIAL DECRET LLEI 7/2012, DE 9 DE MARÇ, PEL QUAL ES CREA EL 
FONS PEL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL 
TERCER TRIMESTRE DE 2013. 
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’article 10 del Reial 
Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons pel  finançament dels pagaments a 
proveïdors, relatiu al seguiment de l’execució dels plans d’ajust del tercer trimestre, 
contemplats en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.  
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
7è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME QUE S’EMET EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU 
L’ARTICLE 6 DE L’ORDRE HAP/2105/2012, D’Ú D’OCTUBRE, PER LA QUE ES 
DESENVOLUPEN LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ 
PREVISTES EN LA LLEI ORGÀNICA 2/23012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA, PEL PERÍODE 2014-2016.  
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Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’article 6  de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’ú d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/23012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, pel període 2014-2016. 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
8è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME QUE S’EMET EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU 
EL RDL 8/2013, DE 28 DE JUNY, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS, ESTABLINT EL TERCER I 
DARRER MECANISME DE FINANÇAMENT PEL PAGAMENT DE PROVEÏDORS. 
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu el RDL 8/2013, de 28 
de juny, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions 
comercials, establint el 3er. i darrer mecanisme de finançament pel pagament de proveïdors.  
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
  
 
9è.-  RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
23/09/2013, RELATIU A LA GESTIÓ ECONÒMICA DE  “L´ESCOLETA DE RIELLS”, 
CURSOS 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013 I 2013-2014.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 23/09/2013, va acordar el següent: 
 
Desestimació de la sol�licitud presentada per Paula Andreu Feliubadaló, Mireia Tubau 
España i Helena Campderrós Ballester, concessionàries de “l’Escoleta de Riells” i en 
relació a la gestió econòmica curs 2013-2014 i als cursos 2010-2011, 2011-2012 i 
2012-2013  
 
L’ajuntament de Riells i Viabrea té en concessió administrativa la gestió de la llar d’infants. Per 
raó de les circumstàncies econòmiques actuals i de la davallada de matriculacions, la gestió 
passa per moments difícils que s’han intentat solventar amb reunions, propostes i 
contrapropostes entre aquest ajuntament i la concessionària. 
 
Per part dels serveis jurídics de la Corporació, s’ha emès en data 19/09/2013, informe, del 
següent context: 
 
“I.- Mitjançant escrit que va tenir entrada en data 29 d’agost de 2013 la concessionària ha presentat una 
contraproposta relativa a la gestió econòmica del curs 2013-2014, segons la qual es sol�licita el pagament per 
part de l’ajuntament d’un import mensual de 3.898,18 euros per cobrir el desequilibri entre ingressos i 
despeses que genera la prestació de servei. Aquest import mensual s’ha reduït a 3.519,43 euros per raó de la 
informació subministrada pel bufet Acosta en un correu electrònic tramès a l’ajuntament en data 16 de 
setembre de 2013 degut a la matriculació de dos alumnes més. 
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II.- El passat 12 de juny la lletrada que subscriu va elaborar un informe jurídic sobre la interpretació de l’abast 
del restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió del servei públic de la llar d’infants, segons el 
contracte formalitzat en data 28 de juliol de 2006 (com a renovació del signat en data 12 de juliol de 2002). 
En el dit informe es subratlla que el restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió es vincula 
exclusivament a les següents circumstancies: i) la modificació del contracte; ii) l’aparició de circumstàncies 
sobrevingudes e imprevisibles que determinin la ruptura de l’econòmica de la concessió.  
En efecte, així es dedueix d’una lectura complerta de l’apartat 7.2 de la Clàusula Setena.- Obligacions de 
l’ajuntament que disposa: 

“7.2.- Mantenir l’equilibri econòmic-financer de la concessió, per la qual cosa: 

7.2.1.- Compensarà econòmicament al concessionari, per raó de les modificacions que introduís en el servei 
que incrementessin les despeses, costos o disminució d’ingressos. 

7.2.2.- Revisarà les aportacions municipals, encara que no hi hagi modificacions en el servei, circumstàncies 
sobrevingudes anormals i imprevisibles que determinessin, en qualsevol sentit, la ruptura de l’equilibri 
econòmic de la concessió.” 

Aquests termes del contracte són pràcticament idèntics als que estipula l’article 249. b) del ROAS (Deures de 
l’ens concedent), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, que també invoca la recurrent, però sense fer 
la seva transcripció literal: 

“ Mantenir l’equilibri financer de la concessió. A aquest efecte, ha de compensar econòmicament el 
concessionari, per raó de les modificacions que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o 
disminueixin la retribució , i ha de revisar les tarifes i subvencions quan, encara que no hi hagi modificacions 
del servei, circumstàncies anormals i imprevisibles sobrevingudes determinin en qualsevol sentit, la ruptura 
de l’equilibri econòmic.”  

En el mateix sentit es pronuncia la vigent Llei de contractes del sector públic (text refós aprovat per RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), on seria aplicable l’article 282 relatiu als contractes de gestió de 
serveis públics ( no  l’article 145b) en relació amb el 258 d’aquesta llei que citen els representants de la 
concessionària i que són propis del contracte de concessió d’obra pública). Així, l’esmentat article 282.4 del 
RDL 3/2011, disposa: 

“282 4. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte 
que corresponda, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo con lo establecido 
en el título V del Libro I, las características del servicio contratado. 

b) Cuando actuaciones de la administración determinaran de forma directa la ruptura substancial de la 
economía del contrato. 

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía 
del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el articulo 
231 de esta Ley. 

Per tant, el contracte administratiu de concessió no contempla una mena d’assegurança universal de 
qualsevol dèficit o pèrdua econòmica que afecti la gestió econòmica de la concessió, sinó una obligació de 
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restabliment de l’equilibri quan aquest s’hagi trencat per raó d’una modificació en el servei imposada per 
l’administració o per raó d’una circumstància imprevisible o anormal (clàusula 7.2 del contracte). Cap de les 
dues causes de restabliment s’han donat en el present supòsit doncs l’ajuntament de Riells i Viabrea no ha 
imposat o ordenat modificació de cap tipus amb una incidència econòmica negativa; ni tampoc ens trobem 
davant una circumstància imprevisible o anormal que, naturalment, no pot assimilar-se a la crisi econòmica 
generalitzada que afecta tots els àmbits. 

D’altra banda, la clàusula 10 del contracte, relativa a la subvenció o aportació municipal tampoc s’ha 
d’interpretar de la forma pretesa per la recurrent. L’aportació municipal que contempla aquesta clàusula es 
determina en funció del pressupost presentat anualment pel concessionari i té per objecte “ cobrir el dèficit 
que s’origini en el compte d’explotació corresponent, d’acord amb el que determina la clàusula 7.2 

Així doncs l’aportació municipal no es va pactar com una assegurança de tancament positiu dels exercicis 
econòmics o per cobrir de qualsevol dèficit, doncs la clàusula 10 remet expressament a la clàusula 7.2 per tal 
de delimitar objectivament l’aportació municipal anual. 

Un dels trets configuradors més importants de la concessió és que constitueix un sistema gestió indirecta del 
servei que, per tant, assumeix el concessionari al seu risc i ventura, per tal com indica l’article 277.a) del text 
refós de la LCSP: “el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura”.  

I, es desnaturalitzaria l’essència de la concessió si el gestor del servei tingués dret al ple restabliment de 
l’equilibri econòmic, fins i tot quan la ruptura o la pèrdua de negoci es produeix per causes que no són 
imputables a l’administració. Com assenyala Sosa Wagner (“La gestión de los servicios públicos locales” 
Civitas, Madrid, 2004, pág. 231): “un concesionario que tiene a sus espaldas siempre a cubierto por los 
dineros públicos no es un empresario, es la misma Administración y para hacer ese viaje nada se necesita la 
alforja de la concesión”. 

Aquí s’escau citar la STS de 14 de març de 1985 que en relació a les causes sobrevingudes o imprevisibles, 
és a dir, sense imputabilitat a cap de les parts, considera que el concessionari i l’administració han de 
compartir els resultats negatius, i per tant, cal procedir a la distribució proporcional i raonables de les pèrdues 
derivades del funcionament del servei: 

“Que el estudio de la situación doctrinal y jurisprudencial que se deja expuesta y de las diversas ideas y criterios que en 
la misma se entrecruzan conduce a estimar que la más matizada, progresista i aceptada construcción conceptual de la 
teoría del riesgo imprevisible es la que distingue entre el desequilibrio económico producido por la “potestas variandi”, 
el hecho del principio y el error de calculo como causas que imponen a la administración (....) y el desequilibrio 
producido por causas sobrevenidas e imprevisibles ajenas a la conducta de las partes, que ponen en peligro la 
supervivencia del servicio público por ruptura de la economía de la concesión, en cuyo caso la compensación debida al 
concesionario debe ir dirigida al mantenimiento del servicio mediante la distribución proporcional y razonable de las 
pérdidas entre ambos contratantes de tal modo que la cuantía de la compensación no sea tan escasa que la haga 
ineficaz para impedir la ruina de la concesión, ni sea tan excesiva que desplace el riesgo normal de la empresa a la 
Administración concedente imponiendo a ésta en favor del concesionario un autentico seguro de beneficios mínimos o 
un resarcimiento de todos los perjuicios sufridos” 

En termes similars, la Sentència del TSJ de Catalunya de 19 de gener de 2009, que declara: 

“QUINTO.- En términos generales, los contratos administrativos se ejecutan a riesgo y ventura del contratista, lo que no 
es sino manifestación del principio pacta sunt servanda que informa la normativa sobre contratación. Ello no obsta para 
que se reconozcan excepciones a dicho principio, como la que deriva de la concurrencia de fuerza mayor, o bien de las 
modificaciones del contrato imputables a la actuación administrativa, de forma directa o indirecta, como ocurre en el ius 
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variandi o el "factum" principis. 

Especialmente en el ámbito de la gestión de servicios públicos, se introdujo, a partir del arrêt Gaz de Bordeaux del 
Consejo de Estado francés, de 30 de marzo de 1916, la teoría del riesgo imprevisible, según la cual, cuando se 
produce una ruptura del equilibrio económico de la concesión , que pone en riesgo la continuidad del servicio por 
causas sobrevenidas e imprevisibles, la Administración debe acudir en ayuda del contratista, adoptando las medidas 
necesarias para garantizar dicho equilibrio , de modo que la explotación no se convierta en inviable y, con ello, se 
perjudique el interés público por el rigorismo del principio de intangibilidad del contrato. 

Dicha teoría del riesgo imprevisible fue introducida en nuestro Derecho a partir del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (artículos 126 y siguientes), en el que expresamente se estableció que 
la Administración concedente debía revisar las tarifas y la subvención "cuando, aún sin mediar modificaciones en el 
servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de 
la concesión " (artículo 127.2 del citado Reglamento). 

No es necesario hacer hincapié en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha consagrado la aplicación de la 
doctrina del riesgo imprevisible, y que la legislación posterior la ha incorporado plenamente, como se desprende del 
artículo 248 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio EDL 2000/83354 . 

Debe señalarse, sin embargo, que el mantenimiento del equilibrio económico de la concesión no supone que quede 
descartado el principio de riesgo y ventura del contratista, puesto que una cosa es mitigar dicho desequilibrio y otra 
bien distinta desplazar a la Administración el riesgo económico que es consustancial a la explotación del servicio. No se 
trata, en definitiva, ni de una garantía de beneficio para el concesionario ni de un seguro que cubra las posibles 
pérdidas económicas por parte de aquél, sino de una institución que pretende asegurar, desde la perspectiva de la 
satisfacción del interés público, que pueda continuar prestándose el servicio en circunstancias anormales sobrevenidas 
(cfr. artículo 129.4 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales). 

Por último, la coparticipación de la Administración en los riesgos de la explotación puede revestir una pluralidad de 
formas, tales como el incremento de tarifas, el otorgamiento de una subvención o cualquier otra compensación 
económica . Como ha señalado la sentencia de 17 de noviembre de 2000 del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco EDJ 2000/57762 ,"el restablecimiento del equilibrio económico no se traduciría tampoco en una compensación 
integral de los perjuicios sufridos por el concesionario como en el caso del ius variandi, sino en un reparto entre 
concedente y concesionario de los perjuicios imprevisibles, como lo destacan, en efecto, las SSTS de 21 de octubre de 
1980 y 14 de marzo de 1985, la última de las cuales recalca que la revisión debe orientarse hacia el mantenimiento del 
servicio mediante la distribución proporcional y razonable de las pérdidas entre ambos contratantes, de modo que la 
cuantía de la compensación no sea tan escasa que no impida la ruina de la concesión ni tan excesiva que desplace el 
riesgo normal de la empresa a la Administración, imponiendo un auténtico seguro de beneficios mínimos en favor del 
concesionario o un resarcimiento de todos los perjuicios sufridos". 

En definitiva, quan la causa del dèficit de gestió és un fet imprevisible i estrany a les parts, no pot parlar-se 
d’una compensació integral com pretén l’Escoleta de Riells, sinó que el concessionari i l’administració han de 
compartir solidàriament els perjudicis. En cas contrari, es traslladaria a l’administració pública els riscos 
normals que ha de suportar el concessionari. 

Cal afegir a més, que per determinar la compensació econòmica municipal en principi no pot incloure’s el 
lucre cessant, és a dir, el benefici industrial pel contractista, atès que el desequilibri no és conseqüència d’una 
actuació o modificació imposada per l’administració sinó derivada d’altres factors externs no previsibles. 
Igualment, no poden considerar-se despeses afegides per la concessionària de forma unilateral però que no 
són obligatòries per a la prestació del servei (com ara, major nombre de professores, establiment de sous 
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superiors als que corresponen, i altres despeses incorregudes no contemplades en el contracte ni inherents a 
la gestió del servei). 

D’altra banda, cal tenir present que d’acord amb l’article 251.2 del ROAS si com a forma de retribució total o 
parcial s’ha acordat l’atorgament d’una subvenció –com és el cas-, aquesta no pot revestir la forma de 
garantia de rendiment mínim ni qualsevol altra modalitat susceptible d’estimular l’augment de les despeses 
d’explotació i, en general, una gestió econòmica deficient pel concessionari i el trasllat de les resultes 
d’aquelles a l’ens que ha realitzat la concessió. 

En definitiva, no és acceptable traslladar a l’ajuntament el suposat resultat negatiu de la gestió que només es 
conseqüència d’un plantejament erroni de les despeses i contrari a les condicions de la concessió. 

III.- En atenció a aquests criteris legals, el departament econòmic de l’ajuntament amb la verificació de la 
Interventora municipal ha portat a terme un estudi econòmic relatiu als cursos 2010-2011; 2011-2012; 2012-
2013 i 2013-2014.  

Els aspectes de major divergència entre els càlculs de la concessionària i els que ha realitzat l’ajuntament es 
centren en la despesa de personal. L’Ajuntament estableix els sous del personal de l’empresa d’acord amb el 
conveni col�lectiu d’àmbit estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil aplicable obligatòriament 
(mínims). L’aplicació del conveni no varia pel fet que es tracti de socis d’una cooperativa, doncs la 
remuneració del soci treballador es determina segons la seva qualificació i tasca, en correspondència amb el 
temps treballat, i la remuneració ha de ser similar a la que percebria un treballador assalariat convencional 
del mateix sector i entorn geogràfic. El càlcul municipal inclou els increments de conveni i els complements i 
complements específics, si estan justificats, però no els plus voluntaris que són totalment discrecionals i no 
justificats. 

Així mateix, com indica l’informe econòmic municipal, no es considera correcte que l’empresa carregui 
desproporcionadament de personal directiu o assimilats (grup 0) la seva estructura. En el curs 2012-2013 el 
personal contractat són quatre i del grup 0 sumen tres: Directora-Gerent, Subdirectora i Mestre-Educadora. 

Per últim, malgrat que la doctrina jurisprudencial no ho considera pertinent, en els càlculs municipals s’ha 
incorporat el percentatge del 6% com a benefici industrial en el conjunt de les despeses que assumeix el 
concessionari, en atenció a la literalitat del contracte de concessió. 

Els imports a restablir a la concessionària, segons els càlculs municipals són els següents: 

- Curs 2010-2011: 13.155,70 euros, que amb compensació del cànon de 2.703,16 euros, resulta un 
import a restablir de 10.452,54 euros. 

- Curs 2011-2012: 14.233,39 euros, que amb compensació del cànon de 2.786,95 euros, resulta un 
import a restablir de 11.446,44 euros 

- Curs 2012-2013: 3.770,59 euros, que amb compensació del cànon de 2.845,48 euros, resulta un 
import a restablir de 925,11 euros 

- Curs 2013-2014: 33.759,68 euros, que amb compensació del cànon de 2.845,48 euros, resulta un 
import a restablir de 30.914,20 euros. 
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En el cas del curs 2013-2014, l’import a restablir equival a una quota mensual de 2.576,18 euros, inferior, per 
tant, a la que sol�licita l’empresa concessionària a la seva contraproposta del passat mes d’agost. 

Es proposa l’adopció d’un acord de Junta de Govern per tal de comunicar a l’empresa concessionària el 
resultat dels càlculs i el contingut del present informe, tot indicant que en cas de disconformitat l’acord és 
susceptible de ser impugnat en l’ordre de la jurisdicció contenciós-administrativa (Jutjats de Girona) en el 
termini de dos mesos des de la recepció de la comunicació. Sense perjudici de la possibilitat de formular 
recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes o aquelles altres accions que la interessada estimi 
oportunes. “ 

Vist l’informe emès pels Serveis Econòmics de l’ajuntament, de 19/09/2013, conformats per 
secretaria-intervenció,  que en part bastant i en resum es determina: 
 
Dades 2010-2011 
 
                 “......Dades econòmiques 2.010-2.011 (setembre 2010-agost 2011) Nens: 61 
       Despeses de gestió concessionària:                173.576´81 € 
       Ingressos concessionària:                             160.421´11 €  
 
...... Segons aquesta informació, l’ajuntament aportarà a l’empresa concessionària pel dèficit 
generat pel desenvolupament de l’activitat de la llar d’Infants pel curs 2.010-2.011 la 
quantitat de 13.155,70 €. 
 
Importa restablir a l’empresa 
(173.576,81€  – 160.421,11 €)....................... .13.155,70 € 
Cànon a compensar.......................................... -2.703,16 € 
A pagar............................................................ 10.452,54 € ” 
 
       
Dades 2011-2012 
 
                 “......Dades econòmiques 2011-2012 (setembre 2011-agost 2012) Nens: 54 
               Despeses de gestió concessionària:                161.779,75 € 
               Ingressos concessionària:                             147.546,36 € 
 
“...Segons aquesta informació l’ajuntament  aportarà  a l’empresa concessionària pel dèficit 
generat pel desenvolupament de l’activitat de la Llar d’infants pel curs 2011-2012 la quantitat 
de: 14.233,39 €. Cal considerar que quan arribi la subvenció del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya prevista de 70.200,00 € menys els avançaments de diners 
efectuats per aquest ajuntament durant el curs 2011-2012, per import de 55.500,00 €, la 
diferència, quin import és de 14.700,00 €, vindrà a rebaixar aquesta quantitat.  
 
Import a restablir a l’empresa  
(161.779,75 € - 147.546,36 €) .....................      14.233,39 € 
Cànon a compensar  ......................................    -2.786,95 € 
A pagar ..........................................................11.446,44 € “ 
 
 

Dades 2012-2013 
 
                “......Dades econòmiques 2012-2013 (setembre 2012-agost 2013) Nens: 33 

            Despeses de gestió concessionària:               114.100,59 € 
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            Ingressos concessionària:                            110.330,00 € 
 
“..... Segons aquestes dades inicialment, l’ajuntament  aportarà  a l’empresa concessionària 
pel dèficit generat pel desenvolupament de l’activitat de la Llar d’infants pel curs 2.012-2.013 
la quantitat de: 3.770,59 €. Cal considerar que resta compensar el cànon quantificat 2.845,48 
€ (increment 2,10% respecte al 2.786,95  € devengat l’any anterior).  
 
Import a restablir a l’empresa .........       3.770,59 € 
Cànon a compensar  ......................    - 2.845,48 € 
A pagar .............................................   925,11 € “ 
 
Dades 2013-2014: 
“<...> 
 
CONSIDERACIONS 
 
El cost del servei es preveu deficitari perquè segons aquestes dades inicialment, l’ajuntament 
aportarà a l’empresa concessionària pel dèficit generat pel desenvolupament de l’activitat de la 
Llar d’infants per curs 2013-2014 la quantitat de: 33.759,68 euros i a més s’han d’afegir les 
despeses directes assumides per l’ajuntament. Cal considerar que la subvenció del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya prevista de 15.750,00 euros 
vindrà a rebaixar aquesta quantitat però tot i així el resultat és negatiu. Aquest import 
comporta dificultats per l’ajuntament condicionat per la normativa que estableix el Pla d’Ajust 
(RDL 4/2012) en el que es troba inclòs fins a l’exercici 2.022. Aquesta  normativa estableix 
l’obligació de les Entitats Locals  de no establir serveis deficitaris (segons el seu article 7 c) i 
dins de la informació facilitada resulta un incompliment important la situació prevista de la Llar 
d’Infants per aquest nou curs 2.013-2.014. 
 
Import a restablir a l’empresa 
(69.164,68€ -35.405,00€) ..................... 33.759,68 euros 
Cànon a compensar (2013-2014) (1)  .    -2.845,48 euros 
A pagar ................................................  30.914,20 euros 
Quota mensual ....................................    2.576,18 euros 
 
 
El dèficit a suportar per l’ajuntament és el següent: 
Import a pagar empresa concessionària 33.759,68 euros 
Despeses gestionades directament ...... 20.027,42 euros 
Ingrés Departament Ensenyament ...... -15.750,00 euros 
 
 

                                                          TOTAL DÈFICIT ....  38.037,10 EUROS 

 
(1) Es compte l’import del cànon del curs 2012-13 a regularitzar segons IPC .”. 

 
 

Atès el que s’exposa i per tal d’evitar el tancament del servei que es considera  necessari i 
imprescindible per la població, és voluntat d’aquest ajuntament compensar el possible dèficit 
que es pugui generar a l’espera d’una millora de les circumstàncies econòmiques que facin 
viable el seu manteniment en un futur, és per això que aquesta Junta de Govern Local es dóna 
per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
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PRIMER.- APROVAR els informes emesos pels Serveis Jurídics i Econòmics de l’ajuntament 
transcrits i obrants en l’expedient. 
 
SEGON.- DESESTIMAR la contraproposta de data 29 d’agost de 2013, R.E. 3862, presentada 
per les Sres. Paula Andreu Feliubadaló, Mireia Tubau  España i Helena Campderrós Ballester, 
en representació de la concessionària de la Llar d’Infants Municipal “L’Escoleta de Riells 
S.C.C.L”, de compensació econòmica pel possible dèficit dels cursos 2010-2011; 2011-2012 i 
2012-2013, i de la gestió curs 2013-2014, d’acord amb els informes econòmics i jurídics 
obrants a l’expedient. 
 
TERCER.- ESTIMAR la compensació de 22.824,09 € que correspon al dèficit acumulat dels 
cursos anteriors esmentats (10.452,54 € + 11.446,44 €  +  925,11 €).  
 
QUART.- DISPOSAR el pagament efectiu d’aquesta compensació amb càrrec a la partida 
32.48001 del pressupost 2013, condicionada a les disponibilitats pressupostàries del moment. 
 
CINQUÈ.- ESTIMAR la compensació de 33.759,68 €, curs 2013-2014, que deduint el cànon 
municipal de 2.845,48 € resulta un import de 30.914,20 euros, que correspon al  possible 
dèficit que es generi. Compensació que serà provisional fins l’obtenció de les dades i 
documentació definitiva del tancament del curs 2013-2014, que s’haurà de presentar abans 
del 15 d’agost de 2014 per la seva validació i liquidació definitiva. 
 
SISE.- DETERMINAR que aquesta compensació que comportarien unes quotes mensuals de 
2.576,18 €, atesa la situació de la tresoreria municipal,   no podran fer-se efectives en la seva 
totalitat fins que el Departament d’Ensenyament ingressi la subvenció. En conseqüència 
establir els següents pagaments: 
 
a) Una quota mensual de 1.263,68 euros (anual: 15.164,20 euros) a compte compensació 
econòmica possible dèficit curs 2.013-2.014. Dita quota s’ingressarà dins els deu primers dies 
del mes (12 mesos) a la compte bancària que determini la concessionària, prèvia presentació, 
validació i aprovació de les certificacions mensuals que haurà de presentar. 
 
b) La resta pressupostada en 15.750,00 euros, quan el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat faci efectiva la subvenció. 

 
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats, juntament amb els informes econòmics 
emesos,  i al Departament de comptabilitat, als efectes oportuns. 
 
VUITÈ.- RATIFICAR aquest acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
 
D’acord amb el punt vuitè de la resolució transcrita, es proposa al Ple de l’ajuntament 
l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR la resolució de la Junta de Govern Local de 23/09/213 transcrita als 
efectes oportuns.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, es produeix el següent procés de votació: 
 
 
Josep Maria Bagot i Belfort  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Adriana Puig i Durbau  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Matilde Noguera i Sau ESQUERRA-GIR-AM A favor 
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Felipe Juan González i Martín ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Manuel Ortí i López PSC-PM A favor 
Josep Manel Tarrida i Martínez CiU Abstenció 
Ma. Teresa Villalonga i Martínez CiU Abstenció 
Jordi Joan Palau i Fàbregas RV-E Abstenció 
José Antonio Rodríguez Gragera RV-E Abstenció 
 
 
S’aprova per  6 vots a favor i 4 abstencions. 
 
 
 
10è.- RATIFICACIO ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25/11/2013 
RELATIU A  LA DESESTIMACIO PROPOSTA DE CIU DE MODIFICACIO ORDENANCES 
FISCALS PEL 2.014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 25/11/2013, va acordar el següent: 
 
Proposta de rebuig a la petició del grup municipal de CIU de minoració dels impostos 
municipals per a l’exercici 2014 
 
En data  14 d’octubre de 2013, RE núm. 5.183, es presenta proposta del Grup Municipal de 
CIU d’aquest Ajuntament,  del següent context: 
 
....” Que l’actual equip de govern, el qual es va queixar força pels increments que ens vàrem 
veure obligats a fer per circumstàncies econòmiques del moment, tret del regidor que estava a 
govern i que va aprovar l’increment fiscal, estudiï i porti a ple les modificacions d’Ordenances 
Fiscals que a continuació descrivim: 
 
Ordenança Fiscal nº 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
Es modifica l’article 7è. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec. 
La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 
a) El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles urbans queda fixat en el 
0,93% 
b) El tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles rústics queda fixat en el 
0,72% 
 
Ordenança Fiscal nº 3. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÁNICA 
Es modifica l’article 6è. Quota tributària 
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95 del R.D. Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. Es disminuirà per l’aplicació del coeficient del 13,05. 
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents 
en aquest municipi serà el següent: L’impost s’exigirà d’acord amb les següents tarifes: 
 

Potència i classe de vehicle Quota - Euros 

TURISMES: 

De menys de 8 cavalls fiscals  

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals   

 

20,29 

54,80 
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De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals    

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals   

De més de 20 cavalls fiscals  

115,67 

144,08 

180,08 

AUTOBUSOS: 

De menys de 21 places    

De 21 a 50 places    

De més de 50 places    

 

133,94 

190,76 

238,45 

CAMIONS: 

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil.  

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil  

De més de 2.999 a  9.999 quilograms de càrrega útil  

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil  

 

67,98 

133,94 

190,76 

238,45 

TRACTORS: 

De menys de 16 cavalls fiscals  

De 16 a 25 cavalls fiscals  

De més de 25 cavalls fiscals  

 

28,42 

44,65 

133,94 

REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSEGATS PER V.T.M.: 

De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil  

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil   

 

28,42 

44,65 

133,94 

ALTRES VEHICLES: 

Ciclomotors  

 Motocicletes fins a 125 cc    

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc   

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc   

 

 

7,10 

7,10 

12,17 

24,36 

 

 

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 

Motocicletes de més de 1.000 cc 

 

 

48,70 

97,40 

 

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa 
l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2.882/1998, de 23 de desembre, el qual 
derogà l’article 260 del Codi de la Circulació a què es refereix la regla 3ª de l’article 1r del RD 
1567/1989, de 22 de desembre. 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de 
vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles. 
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Ordenança Fiscal nº 8.4. Reguladora de la taxa per la recollida i eliminació 
d’escombraries. 
CAPITOL I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris. 
Es modifica l’article 6. Quota Tributària 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 
HABITATGES IMPORTS 
Per cada habitatge 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de 
caràcter familiar 

 
106,78 

€/anuals” 
 
 
En data 30 de març de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar un Pla d’Ajust Econòmic, 
acollint-se al Reial Decret Llei 4/2.012, de 24 de febrer,   que avalava l’operació de crèdit pel 
pagament del deute pendent a proveïdors, d’import 1.062.271,01 €.  
 
Aquest Pla d’Ajust obliga a l’ajuntament a l’estricte acompliment d’unes mesures d’estalvi que 
comporten augment tributari, supressió d’exempcions i bonificacions voluntàries (Mesura 1), 
que per a l’exercici del 2014 preveu incrementar lleugerament en uns 25.000,00 € pel que 
respecta als ingressos. 
 
Tot i això, en ànim d’evitar més pressió  fiscal als veïns,  aquesta darrera previsió d’augment 
s’intentarà evitar fomentant l’estalvi per no traslladar encara més els efectes de la crisi 
econòmica als ciutadans i ciutadanes de Riells i Viabrea  i per tant és voluntat d’aquest equip 
de Govern congelar  les ordenances  fiscals per a  l’exercici 2014. 

 
Vistos els informes emesos pels serveis econòmics i de secretaria intervenció d’aquest 
Ajuntament i d’acord amb els compromisos declarats i aprovats pel Ple de la Corporació 
respecte la normativa del Pla d’Ajust  Econòmic, elaborat conforme Reial Decret Llei 4/2012, 
de 24 de febrer.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER.-  REBUTJAR la proposta presentada pel portaveu del Grup Municipal de CIU 
respecte a la minoració de l’Impost sobre Béns Immobles, Ordenança Fiscal núm. 1; Impost 
sobre vehicles de Tracció Mecànica, Ordenança Fiscal núm. 3 i Taxa per la recollida i eliminació 
d’escombraries, Ordenança Fiscal núm. 8.4, per l’any 2014, pels motius exposats respecte 
l’obligatorietat del compliment del Pla d’Ajust al que està sotmès aquest ajuntament. 
 
SEGON.- CONGELAR les ordenances Fiscals per l’any 2014, dins els límits de les 
competències municipals per tal de no traslladar encara més els efectes de la crisi econòmica 
als ciutadans. 
 
TERCER.- RATIFICAR aquest acord en la primera sessió plenària que se celebri. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord al portaveu del Grup Municipal de CIU d’aquest 
ajuntament als efectes oportuns.” 
 
D’acord amb el punt tercer de la resolució transcrita, es proposa al Ple de l’ajuntament 
l’adopció del següent ACORD: 
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ÚNIC.- RATIFICAR la resolució de la Junta de Govern Local de 25/11/2013 transcrita, als 
efectes oportuns.” 
 
Sotmesa a votació la proposta, es produeix el següent procés de votació: 
 
Josep Maria Bagot i Belfort  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Adriana Puig i Durbau  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Matilde Noguera i Sau ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Felipe Juan González i Martín ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Manuel Ortí i López PSC-PM A favor 
Josep Manel Tarrida i Martínez CiU En contra 
Ma. Teresa Villalonga i Martínez CiU En contra 
Jordi Joan Palau i Fàbregas RV-E En contra 
José Antonio Rodríguez Gragera RV-E En contra 
 
 
S’aprova per  6 vots a favor i 4 en contra. 
 
 
 
11è.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 291/2013, DE 14 DE 
NOVEMBRE, DE DESIGNA D’ADVOCAT PER PERSONACIÓ AL RECURS INTERPOSAT PEL 
SR. J. CUSACHS CONTRA RESOLUCIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 291/2013, DE 14 DE 
NOVEMBRE, DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
319/2013-5  
 
Atès el Decret de l’alcaldia núm. 291/2013, de 14 de novembre, que literalment diu: 
 
“Vist el recurs Contenciós-administratiu núm. 319/2013-5 que es ve tramitant al Jutjat 
Contenciós-administratiu número 1 de Barcelona, interposat per Joaquim Cusachs Viñas 
contra la resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 5 de desembre de 2012, 
per la qual es va desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat contra el requeriment 
p.d. del cap de la Demarcació territorial de Llobregat-Foix i Tordera- Besòs de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, de 9 de maig de 2012, que va requerir el recurrent per tal que paralitzés 
immediatament els treballs que pogués estar duent a terme actualment en aquest àmbit que 
puguin afectar el domini públic hidràulic i la seva zona de servitud i policia de la llera del Sot 
Llobater, al terme municipal de Riells i Viabrea i procedeixi a restituir la realitat física anterior 
de la zona afectada, per a la qual cosa se li atorga un termini màxim de dos mesos a comptar 
des de la data de notificació d’aquest escrit. Aquesta restitució haurà de dur-la a terme sense 
malmetre la llera i prèviament haurà de comunicar als tècnics inspectors de la zona la data 
d’inici dels treballs requerits, per tal de supervisar-los. Expedient UDPH2012001448. 
 
Vista la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa, 
concretament l’art. 49. 
 
Vist que l’art. 53.1.k) 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, es preveu que l’alcalde té atribuïda la 
competència per: “k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en 
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les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre 
òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit 
s’ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva 
ratificació.” 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- COMPARÈIXER, en tant que part interessada en la resolució impugnada, en el 
recurs Contenciós-administratiu núm. 319/2013-5 que es ve tramitant al Jutjat Contenciós-
administratiu número 1 de Barcelona, interposat per Joaquim Cusachs Viñas contra la 
resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
SEGON.- DESIGNAR als efectes de representació i defensa d’aquesta Corporació a la Lletrada 
Cristina Gómez i Nebrera, i com a Procurador el Sr. Antoni M. De Anzizu Furest. 
 
TERCER.- DONAR COMPTE del present acord en el proper ple ordinari que es celebri”. 
 

 
Atès el que s’exposa, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR la resolució de l’alcaldia núm. 291/2013, de 14 de novembre, transcrita.” 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
12è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
25/11/2013, DE SOL�LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I 
OCUPACIÓ, DINS EL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES 
DESOCUPADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, PER A PORTAR A 
TERME EL PROJECTE “ADEQUACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC HORT DEL RECTOR I DELS 
ESPAIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES ADDICIONALS”, I DELEGACIÓ DE LA SEVA 
TRAMITACIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25/11/2013, 
DE SOL�LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ, DINS EL 
PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES DESOCUPADES 
PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, PER A PORTAR A TERME EL 
PROJECTE “ADEQUACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC HORT DEL RECTOR I DELS ESPAIS DE 
RECOLLIDA DE DEIXALLES ADDICIONALS”, I DELEGACIÓ DE LA SEVA TRAMITACIÓ 
AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.  
 
La Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2013, va aprovar per unanimitat dels 
assistents, el següent ACORD: 
 
“Sol�licitud al Departament d’Empresa i Ocupació, d’una subvenció dins el Programa 
de Treball i Formació adreçat a persones desocupades perceptores de la renda 
mínima d’inserció, d’acord amb l’Ordre EMO/281/2013, de 11 de novembre, per a la 
realització del projecte “Adequació de l’espai públic Hort del Rector i dels espais de 
recollida de deixalles addicionals” i delegació de la seva tramitació al Consell 
Comarcal de la Selva. 
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Vista l’Ordre EMO/281/2013, d’11 de novembre, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 
del Programa de Treball i Formació adreçat a persones desocupades perceptores de la renda 
mínima d’inserció, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013,  publicada  al DOGC núm. 6503 de 
data 18-11-2013. 
 
Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea té previst portar a terme el projecte “Adequació de 
l’espai públic Hort del Rector i dels espais de recollida de deixalles addicionals”. 
  
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- SOL�LICITAR a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació, 
una subvenció per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a persones 
desocupades perceptors de la renda mínima d’inserció, d’acord amb l’Ordre EMO/281/2013, de 
11 de novembre.  
 
SEGON.- APROVAR la realització del projecte “Adequació de l’espai públic Hort del Rector i 
dels espais de recollida de deixalles addicionals”. 
 
TERCER.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció. 
 
QUART.- FACULTAR a l’Alcalde-president per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
CINQUÈ.- DELEGAR al Consell Comarcal de la Selva la tramitació de l’ajut corresponent. 
 
SISÈ.- RATIFICAR aquest acord en la primera sessió plenària que  celebri la Corporació 
Local. 
 
SETÈ.-  NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i al servei de comptabilitat 
municipal, als efectes oportuns.” 
 
Donant compliment al punt sisè de l’acord transcrit, es proposa al Ple de l’ajuntament 
l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2013, de 
sol�licitud al Departament d’Empresa i Ocupació, d’una subvenció dins el Programa de Treball i 
Formació adreçat a persones desocupades perceptores de la renda mínima d’inserció, d’acord 
amb l’Ordre EMO/281/2013, de 11 de novembre, per a la realització del projecte “Adequació 
de l’espai públic Hort del Rector i dels espais de recollida de deixalles addicionals” i delegació 
de la seva tramitació al Consell Comarcal de la Selva.” 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
13è.- RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA NÚM. 233/2013, DE 18 DE 
SETEMBRE, I 253/2013, DE 9 D’OCTUBRE, DE SOL�LICITUD DE SUBVENCIÓ AL 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE 
FOMENT DE L’OCUPACIÓ, PER A PORTAR A TERME EL PROJECTE “ADEQUACIÓ DE 
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CONNECTORS ENTRE URBANITZACIONS”, I D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA 
SOL�LICITUD REALITZADA PEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, 
RESPECTIVAMENT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA NÚM. 233/2013, DE 18 DE 
SETEMBRE, I 253/2013, DE 9 D’OCTUBRE, DE SOL�LICITUD DE SUBVENCIÓ AL 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE 
FOMENT DE L’OCUPACIÓ, PER A PORTAR A TERME EL PROJECTE “ADEQUACIÓ DE 
CONNECTORS ENTRE URBANITZACIONS”, I D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA 
SOL�LICITUD REALITZADA PEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, RESPECTIVAMENT 
 
Atès el Decret de l’alcaldia núm. 233/2013, de  18 de setembre, que literalment diu: 
 
“Vista l’Ordre EMO/206/2013, de 2 de setembre, del Departament d’Empresa i Ocupació, per 
la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col�laboració social 
en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions d’atur, i s’obre la 
convocatòria per a l’any 2013,  publicada  al DOGC núm. 6454 de data 05-09-2013. 
 
Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea té previst portar a terme el projecte “Adequació de 
connectors entre urbanitzacions”, que inclou treballs de desbrossament de camins, adequació 
de passos i reomplenat de sots, i considerant interessant que les tasques a desenvolupar les 
portin a terme persones desocupades perceptores de prestacions d’atur veïnes de la població. 
 
En ús 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.        

 
DISPOSO: 
 
PRIMER.- SOL�LICITAR a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Ocupació, 
una subvenció per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació per a portar a terme el 
projecte “Adequació de connectors entre urbanitzacions”, d’acord amb l’Ordre EMO/206/2013, 
de 2 de setembre, publicada al DOGC núm. 6454 de data 05-09-2013. 
 
SEGON.- APROVAR la realització del projecte “Adequació de connectors entre 
urbanitzacions”, seguint les directrius de la memòria exposada a la fitxa del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, objecte de sol�licitud de subvenció. 
 
TERCER.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció. 
 
QUART.- FACULTAR a l’Alcalde-president per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
CINQUÈ.- DELEGAR al Consell Comarcal de la Selva la tramitació de l’ajut corresponent. 
 
SISÈ.- RATIFICAR la present resolució en la primera sessió plenària que  celebri la 
Corporació Local. 
 
SETÈ.-  NOTIFICAR aquest Decret al Consell Comarcal de la Selva i al servei de comptabilitat 
municipal, als efectes oportuns.” 
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I atès el Decret de l’alcaldia núm. 253/2013, de 9 d’octubre, que literalment diu: 
 

“Atesa la Resolució d’alcaldia núm. 233/2013, de data 18 de setembre d’enguany, que en la 
seva part dispositiva s’acorda: 
 
“...//... PRIMER.- SOL�LICITAR a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i 
Ocupació, una subvenció per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació per a portar 
a terme el projecte “Adequació de connectors entre urbanitzacions”, d’acord amb l’Ordre 
EMO/206/2013, de 2 de setembre, publicada al DOGC núm. 6454 de data 05-09-2013. 
 
SEGON.- APROVAR la realització del projecte “Adequació de connectors entre 
urbanitzacions”, seguint les directrius de la memòria exposada a la fitxa del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, objecte de sol�licitud de subvenció. 
 
TERCER.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció. 
 
QUART.- FACULTAR a l’alcalde-president per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
CINQUÈ.- DELEGAR al Consell Comarcal de la Selva la tramitació de l’ajut corresponent. 
 
SISÈ.- RATIFICAR la present resolució en la primera sessió plenària que  celebri la 
Corporació Local. 
 
SETÈ.-  NOTIFICAR aquest Decret al Consell Comarcal de la Selva i al servei de comptabilitat 
municipal, als efectes oportuns.” 
 
En ús 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.        

 
DISPOSO: 
 
PRIMER.- APROVAR L’ADHESIÓ de l’ajuntament a la sol�licitud realitzada pel Consell 
Comarcal de la Selva, d’acord amb l’Ordre  EMO/206/2013, de 2 de setembre. 
 
SEGON.- RATIFICAR la present resolució en la primera sessió plenària que  celebri la 
Corporació Local. 
 
TERCER.-  NOTIFICAR aquest Decret al Consell Comarcal de la Selva  als efectes oportuns.” 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR les resolucions de l’alcaldia núm. 233/2013, de 18 de setembre, i núm. 
253/2013, de 9 d’octubre, transcrites anteriorment.” 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
14è.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 252/2013, DE 4 
D’OCTUBRE, DE DESIGNA D’ADVOCATS AL RECURS ORDINARI NÚM. 352/2013, 
INTERPOSAT PER LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA, CONTRA L’ACORD 
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ADOPTAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 25-06-2013, D’APROVACIÓ  DE LA 
MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 252/2013 DE 4 D’OCTUBRE, 
DE DESIGNA D’ADVOCATS AL RECURS ORDINARI NÚM. 352/2013 INTERPOSAT PER 
LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DATA 25-06-2013 D’APROVACIÓ  DE LA MOCIÓ SOBRE LA 
SOBIRANIA FISCAL  
 
Atès el Decret de l’alcaldia núm. 252/2013, de 4 d’octubre d’enguany, que literalment diu: 
 
“Núm. 252/2013 

 
Riells i Viabrea,  4 d’octubre de 2013. 

 
Vist l’ofici i el decret de data 26 de setembre de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de 
Girona  (UPSD Cont. Administratiu 2) en relació al recurs ordinari núm. 352/2013 (R.E. 5116 
de 02/10/2013), pel que la Delegació del Govern a Catalunya presenta recurs contenciós 
administratiu, ordinari, contra l’ajuntament de Riells i Viabrea contra l’acord adoptat pel Ple 
d’aquest Consistori el dia 25 de juny de 2013, pel qual  es manifesta la voluntat del municipi 
de Riells i Viabrea d’exercir la seva sobirania fiscal, i, en conseqüència adoptar el compromís 
d’ingressar els pagaments efectuats per l’ajuntament de Riells i Viabrea, corresponents a 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i, en cas d’haver-n’hi, l’Impost sobre 
el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de Catalunya, un cop instaurats els mecanismes 
que ho facin factible i, d’acord amb l’estratègia conjunta que determini l’AMI.   
 
Atès que el decret disposa la possibilitat d’interposar un recurs de reposició davant la 
Secretària Judicial en el termini de cinc dies a comptar des de l’endemà de la notificació. 
 
Atès que si s’admet el recurs serà necessària l’assistència de lletrat per comparèixer en el 
Jutjat Contenciós Administratiu  per exercir la defensa dels interessos municipals, s’ha 
sol�licitat assistència jurídica a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
Vist que l’Associació Catalana de Municipis ens ha designat com a  advocats al Sr. Jordi 
Salbanyà i Benet i la Sra. Marta Lluís Dixon.  

 
En ús de les facultats atorgades per l’article 53.1.k) 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 sobre 
les competències de l’alcalde per exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència 
en matèries de la competència del Ple.  
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- COMPARÈIXER com a part demandada en el recurs ordinari núm. 352/2013, 
interposat per la  Delegació del Govern a Catalunya davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
2 de Girona  (UPSD Cont. Administratiu 2). 
 
SEGON.- ATORGAR la representació i els poders necessaris per tal de comparèixer en la 
defensa dels interessos de l’ajuntament per al contenciós esmentat en el punt anterior, i a tots 
els efectes processals als advocats, Sr. Jordi Salbanyà i Benet i Sra. Marta Lluís Dixon. 
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TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple, en la propera sessió, per a la seva 
ratificació.” 

 
Atès el que s’exposa, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR la resolució de l’alcaldia núm. 252/2013, de 4 d’octubre d’enguany, 
transcrita anteriorment.” 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
15è.- APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL I PLANTILLA, EXERCICI 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA DEL PERSONAL D’AQUESTA 
CORPORACIÓ PER A L’ANY 2014. 
 
Vist el projecte de Pressupost General de l’ajuntament de Riells i Viabrea per l’exercici 2014 i 
l’expedient instruït a l’efecte que s’acompanya de les preceptives Bases d’execució, el qual 
figura integrat únicament pel propi de l’ajuntament, ja que no té Organismes Autònoms ni cap 
Societat Mercantil de capital íntegrament local, així com per la Plantilla de Personal i annex 
d’inversions. 
Atès que el propi de la Corporació es presenta sense dèficit inicial  i equilibrat per import de 
3.586.472,19 €. 
 
S’acorda elevar al Ple la següent proposta d’ACORD: 
 
"PRIMER.- APROVAR inicialment el pressupost GENERAL de l’ajuntament de Riells i Viabrea 
per l’exercici 2014, l'import del qual en el seu estat d’ingressos i despeses  és de tres milions 
cinc-cents vuitanta-sis mil quatre-cents setanta-dos euros amb dinou cèntims 
(3.586.472,19€).     
                                                                                                          
El resum per capítols de l’estat de despeses i d’ingressos del pressupost és el següent: 
 

DESPESES 
Capítol  Denominació Import 

I Despeses de personal 1.060.221,49 € 
II Despeses en béns corrents i de serveis 1.572.844,00 € 
IlI Despeses financeres   102.294,28  € 
IV Transferències corrents 86.260,00 € 
V Fons de contingència 17.000,00 € 
VI Inversions reals 486.441,47 € 
VII Transferències de capital 0,00 € 
VIII Actius financers 10.000,00 € 
IX Passius financers 251.410,95 € 

TOTAL 3.586.472,19 € 
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INGRESSOS 
 

Capítol Denominació Import 
I Impostos directes 2.021.246,66 € 
II Impostos indirectes 40.000,00 € 
III Taxes, preus públics i altres ingressos 557.600,00 € 
IV Transferències corrents 710.205,88 € 
V Ingressos patrimonials 4.600,00 € 
VI Alineació d’inversions reals 0,00 € 
VII Transferències de capital 242.819,65 € 
VIII Actius financers 10.000,00 € 
IX Passius financers 0,00 € 

TOTAL 3.586.472,19 € 
 
 
SEGON.- APROVAR el programa d’inversions que figura a l’annex, condicionant la 
disponibilitat de l’execució de les inversions a l’acreditació en ferm de les subvencions 
previstes. 
 
TERCER.- APROVAR inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris i personal laboral. 
 
QUART.- APROVAR les Bases que serviran per a la seva execució. 
 
CINQUÈ.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils en 
compliment del que disposa l’article 169 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. 
 
SISÈ.- Aquest acord esdevindrà definitiu si no es produeixen reclamacions en el termini 
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.” 
 
Sotmesa a votació la proposta, es produeix el següent procés de votació: 
 
Josep Maria Bagot i Belfort  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Adriana Puig i Durbau  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Matilde Noguera i Sau ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Felipe Juan González i Martín ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Manuel Ortí i López PSC-PM A favor 
Josep Manel Tarrida i Martínez CiU En contra 
Ma. Teresa Villalonga i Martínez CiU En contra 
Jordi Joan Palau i Fàbregas RV-E Abstenció 
José Antonio Rodríguez Gragera RV-E Abstenció 
 
 
S’aprova per  6 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. 
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16è.- NOMENAMENT DE LA PLAÇA SITUADA DAVANT LA ZONA ESPORTIVA A 
L’ENTRADA DEL NUCLI DE JUNIOR PARK. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“NOMENAMENT DE LA PLAÇA SITUADA DAVANT LA ZONA ESPORTIVA A L’ENTRADA 
DEL NUCLI DE JUNIOR PARK 
 
Atès que la plaça situada a l’entrada del nucli de Junior Park, davant la zona esportiva, no té 
un nom propi assignat, i considerant necessària la seva denominació específica, per tal de 
facilitar la seva localització. 
 
Atès que enguany  es celebra a  Catalunya l’Any Espriu, per tal de commemorar  el centenari 
del naixement del poeta, dramaturg i novel�lista Salvador Espriu i Castelló, considerat un  dels 
autors més insignes de les lletres catalanes, tant per la profunditat i l’alta significació de la 
seva obra, com per l’exemplaritat de la seva actitud.  
 
Aquesta alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent  ACORD: 
 
PRIMER.- NOMENAR la plaça situada a l’entrada del nucli de Junior Park, davant la zona 
esportiva, PLAÇA SALVADOR ESPRIU. 
  
SEGON.- SOTMETRE-HO a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edicte al BOP 
i al tauler d’anuncis municipal, a efectes que qualsevol persona interessada pugui presentar 
les observacions o suggeriments que consideri convenients, en el benentès que, de no 
presentar-se’n cap, es considerarà aprovat definitivament sense la necessitat de cap més 
acord posterior.” 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
17è.- APROVACIO PROVISIONAL PLA ESPECIAL CAN ROIG. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic per al subministrament elèctric de 
la masia Can Roig, promogut per Muntanya de Can Roig S.L.,representada pel Sr. 
José Antonio Barbany Falo. 
 
El Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de setembre de 2013 va aprovar provisionalment el Pla 
Especial urbanístic per al subministrament elèctric de la masia Can Roig promogut per 
Muntanya de Can Roig S.L.,representada pel Sr. José Antonio Barbany Falo.  
 
En data 4/10/2013, R.E. 5134, té entrada en aquest Ajuntament requeriment de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, que disposa: 
 
“els terminis per a la tramitació dels expedients s’han d’ampliar en un mes, quan coincideixen 
totalment o parcialment amb el mes d’agost, d’acord amb la Disposició addicional desena del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (Disposició 
addicional setena del Decret Legislatiu 1/2005). Per tant, no es podia haver adoptat l’acord 
d’aprovació provisional en data 9 de setembre en quan no s’havia complert el període 
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d’informació pública. Per tant caldrà emetre un nou certificat de la informació pública tenint en 
compte l’ampliació del termini, i també caldrà una nova aprovació provisional un cop acabat el 
període d’informació pública” 

 
Atès que el Pla Especial urbanístic per al subministrament elèctric de la masia Can Roig s’ha 
sotmès de nou a informació pública mitjançant la publicació d’edicte en el BOP núm. 200, de 
17 d’octubre de 2013, El Diari de Girona, de 27/11/2013 de 2013, en el tauler d’anuncis de 
l’ajuntament i la web municipal, i durant aquest termini no s’ha presentat cap al�legació ni 
reclamació al respecte, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR provisionalment el Pla Especial urbanístic per al subministrament 
elèctric de la masia Can Roig, promogut per Muntanya de Can Roig S.L., representada pel Sr. 
José Antonio Barbany Falo. 
 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva 
aprovació definitiva.” 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
18è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM  I 
PSC-PM PER L’ATURADA DEFINITIVA I DESMANTELLAMENT DEL PROJECTE CASTOR. 
 
Es dóna compte de la següent Moció presentada pels grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i 
PSC-PM: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM i PSC-
PM PER L’ATURADA DEFINITIVA I DESMANTELLAMENT DEL PROJECTE CASTOR 
 
El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per 
tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa del delta de l’Ebre, 20 
quilòmetres mar endins davant de la costa del Delta, de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, que 
aprofita un jaciment petrolífer esgotat a 1.750 metres de profunditat; un gasoducte de 30 
quilòmetres, 22 dels quals van pel subsòl marí i 8 per terra, al costat del riu Sénia, i una 
planta d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs (8 km), però físicament 
més propera als nuclis de població catalans d’Ulldecona (6 km) i Alcanar (4 km).  
 
Al llarg d’aquests anys, aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions d’Alcanar i 
de la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i també d’un forta 
oposició social encapçalada per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Des 
d’aquesta Plataforma, des de l’ajuntament d’Alcanar i des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, s’han presentat diverses denúncies, al�legacions, queixes i preguntes tant al 
Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats com davant la Comissió Europea sobre els 
dèficits, les mancances i els dubtes que presentava el projecte. Però en totes les respostes 
s’assegurava que es complien els requisits i la normativa vigent. 
 
Aquesta infraestructura s’emmarca dins de la planificació estratègica dels sectors de 
l’electricitat i el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte necessari i prioritari 
per ser el reservori subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer pas en posar-la en 
funcionament ha estat la injecció de gas al subsòl marí (on abans hi havia hagut un pou 
petrolífer que ara està ja esgotat) per emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar segons les 
demandes del mercat interior. De fet, s’esperava que pogués atendre un quart de la demanda 
de gas natural de l’Estat durant un període aproximat de 50 dies.  
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Abans d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer, s’ha d’injectar el gas matalàs, 
volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani perquè es 
pugui extreure el gas útil a la pressió adequada fet que es produïa el 13 de juny de 2013. 
Malauradament, el 14 de setembre, l’Institut Geològic de Catalunya informava que des de feia 
una setmana havia detectat un increment notable de l’activitat sísmica davant de la costa del 
Delta, a uns 20 quilòmetres mar endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de 
Ritcher. Des de llavors fins a dia d’avui, s’han repetit centenars de sismes la magnitud dels 
quals ha arribat a 4,2 graus en l’escala de Ritcher, el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de 
setembre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del 
magatzem de gas Castor i demana a l’Institut Geogràfic Nacional informació detallada sobre 
els moviments sísmics. 
 
En paral�lel, la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que s’estudiessin 
aquests efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava en el recurs d’alçada 
que va presentar l’entitat el 8 d’abril de 2010 davant la Secretaria Autonòmica de Medi 
Ambient, en què recordava la necessitat d’incloure a la declaració d’impacte ambiental del 
projecte un estudi sismològic sobre el risc per una falla pròxima a la plataforma marina. 
També l’Observatori de l’Ebre, el mes d’octubre de 2007, havia alertat l’empresa promotora de 
la conveniència de controlar oportunament els canvis sísmics que podria provocar a la zona 
l’injecció de gas al dipòsit; i demanava que es fes un seguiment de tots els paràmetres 
necessaris abans, durant i després de l’actuació. La Generalitat de Catalunya, en ser aprovada 
la Declaració d’Impacte Ambiental del Castor l’octubre de 2009, que no incloïa un apartat per 
avaluar els riscos sísmics associats al projecte, va reclamar que el projecte obtingués una 
valoració de l’Institut Geològic de Catalunya; cosa que no es va tenir present. 
 
Després dels terratrèmols successius que hem patit durant els últims dies i que el mateix 
Ministeri d’Indústria ha reconegut la causa-efecte entre aquests i els treballs 
d’emmagatzematge de gas a la plataforma ancorada davant de la nostra badia i també els 
danys col�laterals que està patint la ciutadania del nostre poble i del nostre territori, aquest 
ajuntament creu que ha arribat el moment de sol�licitar el tancament definitiu del Projecte 
CASTOR. 
 
Davant la situació d’alarma social provocada entre la població pels constants sismes originats 
per la injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor; i de la manca de 
transparència i informació tant de l’empresa Escal UGS com de l’administració espanyola 
envers la ciutadania i les institucions municipals i nacionals catalanes, en no considerar-les 
administrativament afectades, els Grups municipals d’ERC-GIR-AM i PSC-PM proposen al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- DEMANAR al govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de 
gas submarí Castor, i el seu posterior desmantellament, perquè la seva posada en 
funcionament no ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornin a reproduir sismes d’igual 
magnitud o superior. 
 
SEGON.- DONAR SUPORT al govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i defensa dels 
municipis catalans afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que escaiguin davant les 
institucions espanyoles i europees. 
 
TERCER.- DEMANAR a l’empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol que 
considerin part afectada els municipis catalans afectats pel sisme i els ofereixin la màxima 
informació i transparència sobre tots els efectes que provoca i pot provocar diàriament 
l’activitat del magatzem de gas Castor. 
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QUART.- EXPRESSAR el suport als habitants de les Terres de l’Ebre que aquests dies veuen 
pertorbada de forma inquietant la seva tranquil�litat, així com als electes locals dels municipis 
afectats, que amb impotència han de gestionar uns fets inesperats i amb molt poca informació. 
 
CINQUÈ.- FER ARRIBAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre 
d’Indústria, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i al comissari de Medi Ambient 
de la Unió europea.” 
 
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
  
 
 
19è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM i 
PSC-PM DE SUPORT A LA CUINA CATALANA PATRIMONI DE LA HUMANITAT, 
CANDIDATURA UNESCO 2014.  
 
Es dóna compte de la següent Moció presentada pels grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i 
PSC-PM: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM i PSC-PM 
DE SUPORT A LA CUINA CATALANA PATRIMONI DE LA HUMANITAT, CANDIDATURA 
UNESCO 2014  
 
La cuina catalana és un dels elements que conforma la nostra identitat com a poble. És una 
cuina amb història, ben documentada i universal. Una cuina que cal preservar i difondre, 
perquè és una representació cultural del nostre país.  
 
Per preservar i difondre aquest patrimoni, que té les seves arrels en el segle XIV, la Fundació 
Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica (FICCG) –una fundació privada sense 
ànim de lucre, que té per objectius l’estudi, la divulgació i la defensa del patrimoni culinari 
català–  ha endegat una campanya que té per objectiu aconseguir que la UNESCO reconegui la 
Cuina Catalana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquesta campanya, 
anomenada Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, Candidatura UNESCO 2014, és 
un projecte de país de gran abast.  
 
Com a pas previ al reconeixement de la UNESCO, la FICCG ja ha aconseguit que el Parlament 
de Catalunya reconegui la cuina tradicional catalana com a patrimoni immaterial del país 
aprovant una esmena a la Llei 2/1993, de 5 de març, de “Foment i protecció de la cultura 
popular i tradicional i de l’associacionisme cultural”. Actualment, també s’estan impulsant 
altres canvis legislatius per aconseguir que la cuina tradicional catalana sigui declarada Bé 
Cultural Immaterial d'Interès Nacional (BCIIN). 
 
Atès que la campanya que promou la FICCG ja compta amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya, un important segment de la societat civil, universitats, la indústria agroalimentària 
i turística del país i diversos organismes i institucions, però encara no arriba a tots els racons 
del país. 
 
Conscients que la candidatura vincula àmbits tan diversos relacionats amb la cuina com la 
producció alimentària en les seves diferents fases, la cultura, el turisme gastronòmic, la 
enologia, etc. Per aquest motiu considerem que aconseguir aquesta distinció per part de la 
UNESCO significarà un important impuls pel país.  
 
Atès que per les aspiracions d’aquesta candidatura és molt important arribar i fer conèixer al 
màxim de gent que disposem d’un patrimoni viu i ric, que cal protegir i divulgar i que no hi ha 
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millor forma que fer-ho a través  de l’administració més identificada i propera als ciutadans de 
Catalunya, o sigui l’administració local. 
 
Per tot això, els Grups municipals d’ERC-GIR-AM i PSC-PM proposen al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’adhesió de l’ajuntament de Riells i Viabrea a Cuina Catalana Patrimoni de la 
Humanitat, Candidatura UNESCO 2014, així com la col�laboració econòmica en el seu 
finançament. 
 
SEGON.- El compromís de difusió de la Candidatura en el màxim d’actes, esdeveniments que 
es facin al municipi, sobretot de caràcter gastronòmic, cultural, turístic o d’altres que hi puguin 
tenir relació. 
 
TERCER.- Que es promogui la recollida d’adhesions, signatures, de la Candidatura entre la 
ciutadania, a títol particular o col�lectiu, d’àmbit municipal, i en especial del Programa escolar 
que promou la Candidatura entre les escoles del municipi. 
 
QUART.- Incorporar a la web municipal el logo de la campanya Cuina Catalana Patrimoni de la 
Humanitat, Candidatura UNESCO 2014 amb el corresponent enllaç al nostre web 
www.cuinacatalana.eu. 
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 
Fundació Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.” 
 
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
20è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM i 
PSC-PM DE REBUIG A LA PROPOSTA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE  DEMARCACIÓ 
I PLANTA JUDICIAL. 
 
Es dóna compte de la següent Moció presentada pels grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i 
PSC-PM: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM i PSC-PM 
DE REBUIG A LA PROPOSTA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE  DEMARCACIÓ I 
PLANTA JUDICIAL 
 
La descentralització de la justícia, la proximitat i implicació del ciutadà amb aquest important 
servei públic i com prestar-lo de forma eficient, ha estat una preocupació constant dels 
responsables polítics del país. El dia 3 de maig el ple del “Consejo General del Poder Judicial” 
(CGPJ) va aprovar un document de bases per a una nova demarcació judicial que planteja, 
una reducció dràstica de partits judicials. Aquell estudi es va enviar a les sales de govern dels 
Tribunals Superiors de Justícia, perquè hi fessin observacions. Aquella proposta ja ignorava 
l’impacte real que té l’existència del partit judicial per a cada territori i la mateixa tradició 
històrica en què sovint es fonamenta, i va generar alarma i preocupació en diverses poblacions 
i comarques senceres del país, que veien qüestionat el manteniment dels partits judicials que 
hi tenen seu. De fet, el mateix Comitè executiu de l’ACM el 18 de juny de 2012 ja va 
expressar aquesta preocupació, aprovant una moció que feia evidents les conseqüències 
negatives per a la prestació de la justícia de proximitat que això podia comportar, i també la 
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vulneració competencial i d’autonomia que suposava respecte l’article 107.1 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (EAC), ja que la proposta sobre demarcació i planta judicial 
correspon, pel que fa al nostre país, al Govern de la Generalitat de Catalunya, i la seva 
aprovació s’ha de portar a efecte mitjançant una llei de les Corts Generals de l’estat. A més la 
determinació de la capital de cada partit judicial s’ha de fer per llei del Parlament de Catalunya 
( art. 107.3 EAC, art. 35.6 LOPJ).  
 
En els darrers mesos el Ministeri de Justícia ha anat anunciant que s’abordaria una revisió de 
la normativa de l’organització judicial. De fet, ja s’han fets públiques sengles propostes de text 
articulat d’una nova Llei Orgànica del Poder Judicial i d’una nova Llei de Demarcació i Planta 
Judicial, que el mateix Ministre de Justícia ha presentat davant la corresponent Comissió del 
Congrés dels Diputats. Aquestes propostes dissenyen una nova estructura judicial d’àmbit 
provincial que comporta la desaparició dels jutjats de pau i dels jutjats de primera instància i 
instrucció, així com la supressió dels actuals partits judicials. Amb el nou model es crearia un 
únic tribunal d’instància a cada província, que inclouria tots els ordres jurisdiccionals: civil, 
penal, contenciós-administratiu i social. Els actuals edificis judicials distribuïts pel territori 
podrien esdevenir, en alguns casos, simples delegacions del corresponent tribunal d’instància 
d’àmbit provincial.  
És evident la conveniència de l’avaluació de la prestació dels serveis públics. Pot ser 
necessària  una revisió del manteniment dels actuals 49 partits judicials en què està dividida 
Catalunya. Malgrat tot, creiem que una supressió total d’aquesta distribució sense una anàlisi 
acurada, i amb un sistema de centralització tan intens no és la solució idònia. Una possible 
alternativa al model de centralització provincial que promou el ministeri espanyol, passaria per 
l’aprofundiment de la proximitat, o fins i tot, la creació d’una nova tipologia de “Jutjats de 
Proximitat”, com els que existeixen en altres països, com ara França o Itàlia,  distribuïts pel 
territori segons criteris objectius i amb un funcionament més flexible que el dels actuals jutjats 
de primera instància. Al mateix temps, seria convenient aprofitar el coneixement i proximitat 
que suposa per als governs, també per als locals, la figura del Jutge/ssa de pau, i en 
particular, les Agrupacions de jutjats de pau que s’han promogut en els darrers anys.   
 
Per tot això, els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i PSC-PM sol�licitem al Ple l’aprovació 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- DENUNCIAR que les propostes de nova llei Orgànica del Poder Judicial i de nova 
Llei de demarcació i planta judicial presentades pel Ministeri de Justícia tenen com una de les 
seves finalitats la recentralització de la justícia, al contrari de la línia de descentralització i 
proximitat a la ciutadania per la qual treballen des de fa anys tant la Generalitat de Catalunya 
com els governs locals. 
  
SEGON.- INSTAR el Govern de la Generalitat perquè procedeixi a fer una proposta de planta i 
demarcació judicial, en exercici de les seves competències, consensuada amb els governs 
locals del país, que tingui en compte les necessitats a satisfer, la realitat geogràfica, 
demogràfica, econòmica i social de cada partit judicial i la seva tradició històrica, i no es basi 
únicament en el nombre d’habitants i les distàncies respecte de les seus judicials.  
 
TERCER.- INSTAR el Govern de l’Estat a estimar la proposta que faci la Generalitat de 
Catalunya, a través del  Departament de Justícia.  
 
QUART.- FER ARRIBAR aquests acords al Departament de Justícia, a tots els Grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia i als grups parlamentaris 
catalans del Congrés dels Diputats.” 
 
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
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21è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM i 
PSC-PM D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ DE DETERMINADES MODIFICACIONS DEL CODI 
PENAL CONTRA ELS ROBATORIS. 
 
Es dóna compte de la següent Moció presentada pels grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i 
PSC-PM: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM i PSC-
PM D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ DE DETERMINADES MODIFICACIONS DEL CODI PENAL 
CONTRA ELS ROBATORIS 
 
La Junta de Portaveus de la Diputació de Lleida a l’empara del que disposa l’art. 97.1 del Real 
Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, va sotmetre  a la consideració del Ple de la Diputació el següent 
dictamen: 
 
“ADHESIÓ  A LA PETICIÓ DE DETERMINADES MODIFICACIONS DEL CODI PENAL 
CONTRA ELS ROBATORIS. 
 
En ocasió de l’actual tramitació parlamentària del projecte de reforma de la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i atesa la necessitat de millorar l’eficàcia de la 
resposta penal a la situació de delictes contra el patrimoni que ve patint la societat i 
especialment l’àmbit rural, s’ha elaborat una proposta amb les següents modificacions: 
 
Aquestes propostes s’han vingut elaborant conjuntament amb agents de l’àmbit de la justícia i 
estan basades principalment en l’informe elaborat pel catedràtic de dret penal de la Universitat 
de Lleida, Josep Maria Tamarit Sumalla. Tot i que algunes d’elles ja han estat recollides en 
l’última versió del projecte de reforma aprovat pel govern espanyol, es relacionen en la seva 
totalitat per mantenir la unitat de la proposta i constatar la seva rellevància. 
 
Primera.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
Actualment existeix una modalitat bàsica de furt i una modalitat qualificada (o agreujada) a la 
que també s’hi remet el robatori. Aquesta modalitat qualificada comprèn vàries circumstàncies 
que quan concorren s’entén més mereixedora de càstig la conducta. Ara se n’afegiria més.   
Així, s’afegiria com a circumstància qualificada la de cometre el delicte utilitzant un vehicle per 
transportar els objectes sostrets.  
Aquesta opció es contempla en el dret penal d’altres països europeus   - dret comparat -. El 
fet de cometre el delicte ajudant-se d’un vehicle a motor està normalment associat a una 
planificació i preparació del fet, i amb facilitar la comissió del delicte com el transport dels 
objectes sostrets i la fugida de l’autor. 
 
Segona.- Augment de penes en les modalitats qualificades. 
La modalitat qualificada seria mereixedora d’una pena d’un a quatre anys de presó –
actualment és d’un a tres anys-. En consonància amb el tractament penal d’aquesta figura en 
el dret comparat. 
 
Tercera.- S’afegeix una segona modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
També es proposa afegir una circumstància qualificada consistent en què els objectes siguin 
productes agraris o ramaders, o dels mitjans usats per a l’obtenció d’aquests. S’intenta amb 
això donar una resposta més concreta a un àmbit especialment castigat per la delinqüència 
atenent la seva vulnerabilitat.  
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Quarta.- S’afegeix una tercera modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
Encara més, es proposa d’afegir la circumstància qualificada que el robatori o furt vagi 
acompanyat del trencament o inutilització de mecanismes que poden causar greu perjudici en 
instal�lacions o explotacions agrícoles o industrials. D’aquesta manera el Codi Penal donaria 
una resposta més adequada a aquest delicte complex, i el castigaria més adequadament que 
no pas aplicant un delicte de furt i un delicte de danys separadament. 
 
Cinquena.- S’afegeix una modalitat hiperqualificada al delicte de furt i robatori. 
S’establiria una nova modalitat hiperqualificada de furt i robatori. A la qual s’hi correspondria 
una pena encara més gran. Es tractaria del supòsit consistent en actuar l’autor o els partícips 
amb pertinença a una organització o grup criminal dedicada a la comissió continuada de 
delictes contra el patrimoni.  
 
Sisena.- Augment de pena en la modalitat hiperqualificada. 
Per a la modalitat hiperqualificada anterior el projecte aprovat pel govern espanyol preveu una 
pena d’1 a 4 anys. Com aquest rang ja es proposa  per a la modalitat qualificada, aquí es 
proposa una pena d’1 a 5 anys. 
 
Setena.- Conversió de la falta de furt a delicte. 
Es proposa l’eliminació de les faltes de furt que passen a constituir un delicte sempre. No 
només s’obté una resposta penal major, sinó que a més s’obre la porta a facilitar l’aplicació 
d’altres mecanismes com són la presó preventiva, el comís, els antecedents penals...etc.  
Convé aclarir que el projecte de reforma presentat pel govern espanyol, no obstant preveu la 
opció d’un delicte de furt amb circumstàncies menors, com ara que l’objecte sostret sigui de 
valor escàs, cas en el qual la pena a imposar seria de multa i no de presó. Això es fa per 
salvar un tracte desproporcionat a casos de poca importància que abans rebien el tracte més 
adequat de falta. 
 
Vuitena.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de receptació. 
El delicte de receptació es produeix quan hom compra un objecte sabent que prové d’un 
delicte contra el patrimoni, o bé d’una falta de furt. Ara bé, en aquest últim cas, tractant-se 
d’objectes provinents de falta es demana a més, habitualitat. Doncs bé, al desaparèixer com 
s’ha dit les faltes de furt, ja no s’exigiria habitualitat. El projecte de reforma aprovat pel 
govern presenta un error en aquest sentit, ja que encara s’hi observa la referència a les faltes, 
i pel que s’ha dit s’hauria d’eliminar. 
En qualsevol cas, es proposa una modalitat qualificada en el delicte de receptació, consistent 
en que els objectes receptats siguin productes agraris o ramaders o els instruments o mitjans 
que s’utilitzen per a la seva obtenció. 
 
Novena.- Augment de la pena en les modalitats qualificades del delicte de receptació. 
Un augment de la pena d’1 a 4 anys. El projecte aprovat pel govern espanyol la preveu d’1 a 3 
anys. En dret comparat la previsió de penes és major també aquí. 

 
Desena.- S’afegeix modalitats qualificades al delicte de receptació. 
S’introduiria una remissió a les circumstàncies qualificades de furt (recordem que també 
serveixen al delicte de robatori) descrites a l’art. 235 i 235 bis, per tal que s’entengui 
modalitat qualificada del delicte de receptació quan concorrin aquestes. D’aquesta manera es 
permetria captar també aquelles circumstàncies, essent el més coherent que es castiguin en 
tot el circuit delictiu que comprèn la sostracció i posterior col�locació al mercat. 
 
Onzena.- Una millor regulació del comís 
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Es proposa una millor regulació de la figura del comís com a mesura cautelar per confiscar 
aquells vehicles que s’ocupen per a la comissió dels delictes patrimonials, de manera que 
mentre es tramita el procediment judicial, no es faciliti una previsible reincidència de l’imputat. 
 
Dotzena.- Aplicació de la prohibició d’aproximar-se a determinats llocs 
Es proposa que s’apliqui la mesura de l’article 83.1.1 del Codi Penal, això és, la prohibició 
d’aproximar-se a determinats llocs, a aquells delinqüents amb una llarga trajectòria delictiva 
en l’esfera dels furts i robatoris del sector de metalls, en el sentit de no poder-se apropar a 
tota empresa de compra de metalls. 
 
Per tot l’exposat el Ple  aprova l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
Primer.- La Diputació de Lleida s’adhereix a la petició d’aquestes modificacions del Codi Penal 
per tal de millorar l’eficàcia de la resposta penal als delictes contra el patrimoni que ve patint 
la societat i especialment l’àmbit rural. 

 
Segon.- La Diputació de Lleida donarà compte d’aquests acords, al Ministeri de Justícia del 
Gobierno d’Espanya, a les meses del Congrés de Diputats i del Senat, a tots els grups polítics 
d’ambdues cambres legislatives i a les associacions municipalistes (ACM, FMC, FEMP).” 
 
 
Els Grups municipals d’ERC-GIR-AM i PSC-PM  de Riells i Viabrea proposen al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- ADHERIR-SE a l’acord de la Diputació de Lleida de petició de les modificacions 
exposades anteriorment,  per tal de millorar l’eficàcia de la resposta penal als delictes contra 
el patrimoni que ve patint la societat i especialment l’àmbit rural. 
 
Segon.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la Diputació de Lleida, al Ministeri de Justícia del 
Gobierno d’Espanya, a les meses del Congrés de Diputats i del Senat, a tots els grups polítics 
d’ambdues cambres legislatives i a les associacions municipalistes (ACM, FMC, FEMP).” 
 
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
22è.- INFORMES REGIDORIES. 
 
No hi ha informes. 

 

 

23è.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSULTA PER TAL DE DECIDIR SI LA NACIÓ 
CATALANA VOL ESDEVENIR UN ESTAT. 
 

Prèvia declaració d’urgència que preveu l’art. 82.3 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, és sotmesa a votació la inclusió de la 
següent Moció per urgència, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

S’introdueix la següent Moció presentada pel grup municipal d’ESQUERRA-GIR-AM: 
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“MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSULTA PER TAL DE DECIDIR SI LA NACIÓ CATALANA 
VOL ESDEVENIR UN ESTAT  
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol 
esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la 
ciutadania de  Riells i Viabrea, vol manifestar: 
 
PRIMER.- La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament 
que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera 
lliure i democràtica, el seu futur col�lectiu. 

 
SEGON.- El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat. 
 
TERCER.- La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat 
en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.” 
 

Sotmesa a votació la Moció, es produeix el següent procés de votació: 
 
Josep Maria Bagot i Belfort  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Adriana Puig i Durbau  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Matilde Noguera i Sau ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Felipe Juan González i Martín ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Manuel Ortí i López PSC-PM Abstenció 
Josep Manel Tarrida i Martínez CiU A favor 
Ma. Teresa Villalonga i Martínez CiU A favor 
Jordi Joan Palau i Fàbregas RV-E A favor 
José Antonio Rodríguez Gragera RV-E A favor 
 
 
S’aprova per  9 vots a favor,  i 1 abstenció. 
 

 
 
24è.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha precs i preguntes 
 
 
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les    
21.15 h. En dono fe.  
La secretària-interventora  
                                                                                                                  Vist i plau 
                                                                                                                     L’alcalde 
 
 
 
 
Montserrat Bertran i Roca                                                        Josep Maria Bagot i Belfort       
 
Riells i Viabrea, 16 de desembre de 2013 


