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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 09 DE SETEMBRE DE 2013,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 07/2013) 
 
A Riells Viabrea, el dia 9 de setembre 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. Carles Taberner i Llastarri 
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas 
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera 
 
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.  
 
 
1er.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE L’ESBORRANY DE L’ACTA  DE LA 
SESSIÓ  ANTERIOR,  DE DATA 16-07-2013 (ORDINÀRIA)  

 
Es presenta per a l’aprovació del Ple l’ acta de la sessió núm. 06/2013 (ordinària) 
corresponent al dia 16-07-2013. 
 
Sotmesa a votació l’acta, 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 Abstenció 
Ma. Teresa Villalonga i Martínez CiU Abstenció 
Carles Taberner i Llastarri 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 5 abstencions. 
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2on.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, 
TANCAT A 31-08-2013 
 
A) Resolucions d’Alcaldia 

 
 Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 11-07-2013 fins el  31-08-
2013, donant-se per assabentats de les següents: 

NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 
2013 / 172 11/07/201 DECRET D'ALCALDIA EQUIPARAR C.E. DELS VIGILANTS MUNICIPALS 
2013 / 173 12/07/201 DECRET D'ALCALDIA Assegurança per pluja per la festa major 2013 
2013 / 174 17/07/201 DECRET D'ALCALDIA CONFORMITAT COMUNICACIÓ AMBIENTAL EXP  
2013 / 175 17/07/201 DECRET D'ALCALDIA PAGAMENT A JUSTIFICAR 800 € "FESTA MAJOR" 
2013 / 176 19/07/201 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS TRÀNSIT 
2013 / 177 19/07/201 DECRET D'ALCALDIA SUPLÈNCIA VACANCES SECRETÀRIA SRA.  
 MONTSERRAT BERTRAN 
2013 / 178 22/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per diposit a la parcel.la 163 de  
 Can Salva, exp. 89/13 
2013 / 179 22/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 88/13 per instal.lació de pal de  
 fusat al C/ Murillo de Junior Park 
2013 / 180 22/07/201 DECRET D'ALCALDIA RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA DESPESA PER  
 ASSIGNACIONS REGIDORS I GRUPS  
 MUNICIPALS 1ER SEMESTRE 2013 
2013 / 181 22/07/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS I ASSISTÈNCIA A PLENS  
 REGIDORS AJUNTAMENT, JULIOL/13 
2013 / 182 23/07/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ SR. JOAQUIM ROCA DE LA  
 TORRE PER A COBRIR TEMPORALMENT LES  
 VACANCES D'ESTIU DEL COS DE LA BRIGADA  
2013 / 183 23/07/201 DECRET D'ALCALDIA Decret d'esmena d'error de la proposta de  
 contractació del servei de gestió de fracció vegetal 
2013 / 184 24/07/201 DECRET D'ALCALDIA Declaració conformitat exp act. 5/13 
2013 / 185 24/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per condicionament de resclosa a  
 la finca Sot Llobater Can Nadeu 50 -51 
2013 / 186 24/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 94/13 instal.lació de pal de fusta a  
 Av. cAn Salva 
2013 / 187 24/07/201 DECRET D'ALCALDIA Ordre d'execució de neteja de la parcel.la 111 de  
 Sant llop Exp. Disciplina 11/13 
2013 / 188 24/07/201 DECRET D'ALCALDIA Ordre d'execució de neteja de la parcel.la 113 de  
 Sant Llop exp. Disciplinari 10/13 
2013 / 189 24/07/201 DECRET D'ALCALDIA Ordre d'execució de neteja de la parcel.la 946 de  
 Junior Park exp. Disciplina 5/13 
2013 / 190 24/07/201 DECRET D'ALCALDIA Ordre d'execució de neteja de parcel.la 31 C/ Prats  
 exp. Disciplina 7/13 
2013 / 191 25/07/201 DECRET D'ALCALDIA Esmena d'errors exp cont 13/13 
2013 / 192 25/07/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, JULIOL 
2013 / 193 25/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per reforma d'oficines a l'empresa  
 Sanofy SA 
2013 / 194 25/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per instal.lació de porxo a la  
 parcel.la 5 del C/ Les Vinyes. Exp. 85/13 
2013 / 195 26/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per reparació de terrasa a la  
 parcel.la Cami de st.llop - les vinyes exp. 77/13 
2013 / 196 30/07/201 DECRET D'ALCALDIA RECTIFICACIÓ D'ERROR VIGÈNCIA CONVENI  
 APROVAT AL  PLE DE DATA 16-07-13  - 
2013 / 197 01/08/201 DECRET D'ALCALDIA REQUERIMENT EXP ACT. 1/13 
2013 / 198 01/08/201 DECRET D'ALCALDIA CONFORMITAT EN COMUNICACIÓ EXP ACT.  
2013 / 199 01/08/201 DECRET D'ALCALDIA autorització ampliació horari Bar On Sempre 
2013 / 200 05/08/201 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS TRÀNSIT 
2013 / 201 09/08/201 DECRET D'ALCALDIA SUPLÈNCIA ALCALDIA PER VACANCES 
2013 / 202 12/08/201 DECRET D'ALCALDIA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ ESTIMATORIA EXP.  
 2013-0012119 
2013 / 203 13/08/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per trasllat de piscina a la parcel.la  
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 154 de Junior Park 
2013 / 204 14/08/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ DESPESA FESTA MAJOR 
2013 / 205 20/08/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, AGOST 
2013 / 206 21/08/201 DECRET D'ALCALDIA Adjudicació del contracte de recollida de fracció  
 organica per un termini de 14 mesos a partir del  
 1.08.13 a l'empresa A.J. Ruz S.L. 
2013 / 207 21/08/201 DECRET D'ALCALDIA Rectificació d'error de la certificació nº 3 de les  
 obres complementaries de pavelló 
2013 / 208 22/08/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ FACTURES RELACIÓ COMPTABLE  
2013 / 209 22/08/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS REGIDORS AJUNTAMENT,  
2013 / 210 22/08/201 DECRET D'ALCALDIA prorroga contracte Joan Carles 
2013 / 211 22/08/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per reforma de banys a can pelegri  
 exp. 92/13 
2013 / 212 22/08/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 98/13 per paviment de pati a  
 la parcel.la 18 Can Pages 
2013 / 213 22/08/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia per tallar pi a la parcel.la 273 de Can Salva 
  exp. 95/13 
2013 / 214 22/08/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per reforma de cuina i bany exp.  
2013 / 215 23/08/201 DECRET D'ALCALDIA PRORROGA DEL CONTRACTE DEL SR. JOAQUIM  
 ROCA DE LA TORRE PER 15 DIES MES 
2013 / 216 27/08/201 DECRET D'ALCALDIA AJORNAMENT PLE ORDINARI FINS A NOVA  
 CONVOCATÒRIA 
2013 / 217 28/08/201 DECRET D'ALCALDIA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
2013 / 218 29/08/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp act. 7/13 
2013 / 219 29/08/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp act. 6/13 
2013 / 220 29/08/201 DECRET D'ALCALDIA Retorn fiances exp obres 191/11 
2013 / 221 29/08/201 DECRET D'ALCALDIA Retorn de fiances exp obres 86/13 
2013 / 222 29/08/201 DECRET D'ALCALDIA Retorn de fiances exp obres 72/13 
2013 / 223 29/08/201 DECRET D'ALCALDIA Llicència utilitazació i devolució de fiances exp obres 
  141/12 
2013 / 224 29/08/201 DECRET D'ALCALDIA Retorn fiances exp obres 148/12 
 
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de l’acta de la Junta de Govern Local núm. 13/2013, refrendada abans del dia 
05-09-2013,  data de la convocatòria del darrer Ple celebrat.   
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
3er.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS JUDICIALS  

Es dóna compte de les següents resolucions judicials:  

 
a) Recurs: 92/2013 
Procediment: procediment abreujat Secció: A 
Part actora: Carmen Torres Llinàs 
Part demandada: Ajuntament de Riells i Viabrea i Servei i Gestió Medi Ambiental Ruz, SL 
Decret 30/2013, de 22 de juliol, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona, en 
relació a l’assumpte de l’encapçalament, i que en la seva part dispositiva diu: 
 
“Disposo tenir per desistida la part recurrent CARMEN TORRES LLINÀS i declaro l’acabament 
d’aquest procediment i suspendre la vista assenyalada pel pròxim dia 7 de novembre de 2013 
a les 9.30 hores”. 
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b) Sentència nº 203/13 dictada en data 1 de juliol d’enguany, pel Jutjat Social nº 1 de 
Granollers, referent a Actuacions de Judici Verbal en matèria d’acomiadament, expedient núm. 
542/12, promogudes per la Sra. Dolors Muntasell Aucejo contra l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, l’empresa Celo-Net SL i el Fons de Garantia Salarial, i que en part diu: 
 
“…//… QUE ESTIMANT ÍNTEGRAMENT la demanda interposada per la Sra. Dolors 
Muntasell Aucejo contra l’empresa Celo-Net SL i contra l’ajuntament de Riells i Viabrea, 
declaro l’ACOMIADAMENT de data 30 d’abril de 2012 IMPROCEDENT, condemnant a 
l’ajuntament de Riells i Viabrea a la readmissió de la treballadora, amb l’abonament dels 
salaris deixats de percebre des de la data de l’acomiadament fins  a la notificació d’aquesta 
resolució i en la quantia diària de 21,15,- euros, o a l’abonament de la indemnització per 
import de 6.688,69,-euros, a opció de l’ajuntament, que haurà d’exercitar dins del termini de 
cinc dies següents a la notificació d’aquesta sentència, mitjançant escrit o compareixença 
davant la Secretaria d’aquest Jutjat. ...//...” 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
4art.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DES 
DEL 01-01-2013 AL 30-06-2013, EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’ORDRE 
HAP/2105/2012 D’1 D’OCTUBRE. 
      
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’Ordre 
HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la que es desenvolupa les obligacions de subministre 
d’informació prevista a la Llei Orgànica 2/2013 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, relatiu al 1er semestre de 2013 el qual va ser tramès al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques en data 14 d’agost de 2013. 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
5è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATS I COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2012. 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATS I COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE 2012 
 
Els  Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 es van sotmetre a informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovatori, en data 26 de 
juliol de 2013. 
 
Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 129 de data 5 
de juliol de 2013 i no havent-se presentat al�legacions. 
 
Atès que s’han acomplert totes les tramitacions legals que determinen el articles del 208 al 
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2.004, de 5 de març, pel que s’ aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, la Comissió Especial de Comptes, proposa al Ple l’adopció 
del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR definitivament els Estats i Comptes anuals corresponents a l’exercici de 
2012 i la documentació complementària. 
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SEGON.- TRAMETRE els esmentats Comptes a la Sindicatura de Comptes, als efectes que 
preveu l’art. 212.5 de la Llei 2/2.004, de 5 de març, del Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.” 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
6è.-  PROPOSTA FESTES LOCALS AL MUNICIPI PER A L’ANY 2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“PROPOSTA FESTES LOCALS AL MUNICIPI PER A L’ANY 2014. 

 
Vista l’ Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a 
l’any 2014, publicada al DOGC núm.  6.450 de data 30 d’agost de 2.013.  

 
Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre assenyala que a més de les  festes laborals fixades 
per la Generalitat de Catalunya i relacionades a l’article 1 de la mateixa  Ordre, es fixaran per 
ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels ajuntaments respectius.  

 
Atès que les dues festes locals que es proposin no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels 
dies de festa oficial. 
 
Atès que l’acord de l’ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del 
Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 

 
PRIMER.- PROPOSAR com a dies de festa local a Riells i Viabrea, per a l’exercici 2014, el 
dilluns, dia 4 d’agost (Festa Major) i el dilluns, dia 10 de novembre (Festivitat de St. Martí, 
Patró del Municipi). 
 
SEGON.- COMUNICAR aquesta proposta al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Girona, per a la seva aprovació.”  
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
7è.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL 
CATALÀ DE L’ESPORT I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, PER AL FINANÇAMENT 
DE LA CONSTRUCCIÓ DE  “CAMP DE FUTBOL”, NÚM. D’EXPEDIENT 82.327/00. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ ENTRE EL CONSELL 
CATALÀ DE L’ESPORT I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, PER AL FINANÇAMENT 
DE LA CONSTRUCCIÓ DE  “CAMP DE FUTBOL”, NÚM. D’EXPEDIENT 82.327/00  
 
Atès que la Junta de Govern Local celebrada el dia 26 de novembre de 2012, va aprovar el 
conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, per al finançament de la construcció de “Camp de futbol”, tramès per la Generalitat 
de Catalunya en data en data 13 de novembre de 2.012, reg. sortida núm. 0972S/104319, 
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núm. d’expedient 82.327/00 i que substituïa a un primer conveni aprovat per la Junta de 
Govern Local celebrada el dia 28 de maig de 2012.   
 
Atès que aquest ajuntament, en la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2013,  vistes les 
opcions presentades pel Servei d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport, en data 
14 de març d’enguany, per al finançament de la subvenció atorgada per a l’actuació “Camp de 
futbol”, núm. d’expedient 82.327/00, va aprovar per unanimitat dels assistents, OPTAR per la 
fórmula “2) Interessos legals” de les opcions presentades. 
 
Atesa la proposta de modificació del conveni  tramesa pel Consell Català de l’Esport en data 19 
de juliol d’enguany, que reflecteix l’opció de finançament escollida, i quina transcripció literal 
és la següent: 
 

“Modificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i 
l’entitat ajuntament de Riells i Viabrea, per al finançament de la construcció de Camp de 
futbol  

Esplugues de Llobregat 

 
Reunits 

D’una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, com a president del Consell Català de l’Esport amb 
competència suficient d’acord amb l’article 2.2.f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans 
rectors i el funcionament del Consell Català de l’Esport, 

I d’altra part, el senyor Josep Maria Bagot Belfort, Alcalde de l’entitat ajuntament de Riells i Viabrea, en 
representació d’aquesta. 

 
Actuen 

Ambdues parts, en nom i representació de les respectives entitats, es reconeixen competència i capacitat 
suficient per actuar i obligar-se i 

 

Exposen 

1. El 05/12/2012, es va signar un conveni entre les parts relatiu a la subvenció atorgada a l’entitat 
ajuntament de Riells i Viabrea, per un import del principal de 150.000,00 euros, per a la construcció de 
Camp de futbol, núm. 82.327/00. 

2. Que les parts, en el marc del desenvolupament del conveni esmentat, estimen necessari modificar 
alguna de les condicions establertes en el document, a fi de precisar i completar la voluntat de les parts 
expressades en el conveni que ara es modifica.  

3. Que per assolir la finalitat a què fan referència les manifestacions anteriors, s’acorden els següents 
PACTES 

PRIMER.- MODIFICAR el pacte primer, que queda redactat de la forma següent: 

“Primer. Establir les noves condicions per continuar la tramitació de l’expedient núm. 82.327/00 pel qual 
es va concedir una subvenció a l’entitat ajuntament de Riells i Viabrea, per un import del principal de 
150.000,00 euros, per a la construcció de Camp de futbol, d’acord amb l’últim Acord de Govern citat en 
el punt IV de la part expositiva:  

- 150.000,00 euros, corresponents a l’import del principal. 

- 41.039,00 euros, corresponents a l’estimació de l’import dels interessos generats pel pagament diferit 
del principal de la subvenció.  

La realització de l’obra subvencionada ha de finalitzar abans del 31/12/2017” 
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SEGON.-  MODIFICAR  el pacte segon, que queda redactat de la forma següent: 

“L’import de la subvenció inclou el principal més els interessos, calculats d’acord amb l’interès legal del 
diner vigent, aplicats al principal de la subvenció pendent d’amortitzar. 

Els interessos corresponents es començaran a comptar des de la data de l’acta de recepció de l’obra fins 
a la data de l’últim pagament de la subvenció. A aquests efectes, si hi ha diverses actes de recepció, 
només s’admetran les corresponents a fases complertes, amb un màxim de tres. Les actes de recepció 
anteriors al 2011 s’entendran que generen interessos a partir de l’1 de gener de 2011”. 

 

TERCER.- MODIFICAR el pacte tercer, que queda redactat de la forma següent: 

“El Consell Català de l’Esport farà efectiva la subvenció, que inclou el principal i els interessos 
corresponents a càrrec dels pressupostos de 2014 fins 2025, d’acord amb el següent desglossament: 

 Capítol 7 (principal) Capítol 4 (interessos) Total 
any 2014:              11.369,00 euros 1.533,00 euros               12.902,00 euros 
any 2015: 7.486,00 euros 5.622,00 euros               13.108,00 euros 
any 2016: 8.706,00 euros 5.333,00 euros               14.039,00 euros 
any 2017: 9.073,00 euros 4.966,00 euros               14.039,00 euros 
any 2018: 9.567,00 euros 4.598,00 euros               14.165,00 euros 
any 2019: 10.522,00 euros 4.210,00 euros               14.732,00 euros 
any 2020: 9.981,00 euros 3.793,00 euros               13.774,00 euros 
any 2021: 11.223,00 euros 3.378,00 euros               14.601,00 euros 
any 2022: 12.919,00 euros 2.923,00 euros               15.842,00 euros 
any 2023: 18.354,00 euros 2.399,00 euros               20.753,00 euros 
any 2024: 25.382,00 euros 1.659,00 euros               27.041,00 euros 
any 2025: 15.418,00 euros 625,00 euros               16.043,00 euros 
 
Total 150.000,00  euros 41.039,00 euros             191.039,00 euros” 
 

Les anualitats es faran efectives al llarg de cada període pressupostari. 

Si l’import dels interessos generats fins a la data de pagament és inferior a l’import acumulat del capítol 
4, el Consell Català de l’Esport traspassarà el crèdit sobrant de cada any del capítol 4 al capítol 7 i, en el 
supòsit contrari, serà a la inversa. Les diferències produïdes pel tipus d’interès aplicat i per les dates en 
què s’han produït les amortitzacions del principal es compensaran a la darrera anualitat.  

Per tal de poder adaptar els pagaments dels capítols 7 i 4 a la realitat dels interessos meritats, l’entitat 
beneficiària autoritza al Consell Català de l’Esport a modificar la distribució de les anualitats, sempre que 
no es modifiqui l’import total del principal segons el punt segon de l’Acord de Govern d’11/06/2013. 
Aquestes modificacions s’han de notificar degudament a l’entitat beneficiària. 

 
QUART.- MODIFICAR el paràgraf 1r del pacte setè, que queda redactat de la forma següent: 

“Cada any, abans del 15 d’octubre, l’entitat beneficiària de la subvenció ha de lliurar al Consell Català de 
l’Esport, la documentació justificativa prevista en el pacte cinquè. La documentació justificativa 
corresponent a l’anualitat 2017 es pot presentar fins el 15 d’octubre de l’any següent.” 

 

CINQUÈ.- MODIFICAR el paràgraf 2n del pacte setè, que queda redactat de la forma següent: 

“El Consell Català de l’Esport tramitarà el pagament del principal de la subvenció a l’entitat beneficiària 
una vegada a l’any, a mida que es justifiqui degudament la part de l’obra executada fins al màxim 
establert actualment en el pacte 3r, aplicant sobre l’import dels justificants de l’actuació el percentatge 
que resulti del principal de la subvenció atorgada sobre l’import d’adjudicació de l’actuació 
subvencionada.”  

 

SISÈ.- MODIFICAR el paràgraf 3r del pacte setè, que queda redactat de la forma següent: 
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“El Consell Català de l’Esport tramitarà el pagament dels interessos que corresponguin una vegada a 
l’any, d’acord amb el que disposa el pacte segon i tercer. A efectes del còmput de les amortitzacions, es 
considera com a data de pagament del principal de la subvenció aquella en què es genera l’obligació de 
pagament per part del Consell Català de l’Esport.”  
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR la modificació del  conveni de concessió de subvenció entre el Consell 
Català de l’Esport i l’ajuntament de Riells i Viabrea, per al finançament de la construcció de 
“Camp de futbol”, núm. d’expedient 82.327/00, transcrit anteriorment. 
 
SEGON .- FACULTAR a l’Alcalde-President per a la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya – Consell Català de 
l’Esport - i al servei de comptabilitat municipal, 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 Abstenció 
Ma. Teresa Villalonga i Martínez CiU Abstenció 
Carles Taberner i Llastarri CiU Abstenció 
Jordi Joan Palau i Fàbregas RV-E A favor 
José Antonio Rodríguez Gragera RV-E A favor 
 
 
S’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions. 
 
 
8è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER AL 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE LA MASIA CAN ROIG, PROMOGUT PER MUNTANYA 
DE CAN ROIG SL, REPRESENTADA PEL SR. JOSÉ ANTONIO BARBANY i FALO. 
 
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 SL, REPRESENTADA PEL SR. JOSÉ ANTONIO BARBANY FALO. 
 
El Ple de l’ajuntament, en sessió de 25 de juny de 2013 va aprovar inicialment el 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. 
 
Finalitzat el tràmit d’informació pública, mitjançant la publicació d’edicte en el BOP núm. 132, 
de 10 de juliol de 2013, El Diari de Girona, de 10 de juliol de 2013, en el tauler d’anuncis de 
l’ajuntament i la web municipal, no s’ha presentat cap al�legació ni reclamació al respecte. 
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Consten en l’expedient els informes emesos per: 
 

- Institut Geològic de Catalunya 
- Diputació de Girona 

 
En data 10/05/2013 s’ha sol�licitat els següent informes, els quals encara no han estat rebuts 
en aquest ajuntament: 
 

- Departament d’Agricultura - Serveis territorials de Girona 
- Departament de Cultura – Serveis territorials de Girona 
- Agència Catalana de l’Aigua  
 

Atès el que s’exposa 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.  
 
 
9è.- INFORMES REGIDORIES. 
 
No hi ha informes. 

 
 
10è.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 PREGUNTA RESPOSTA 
a) Sr. Jordi Palau: 

Voldria saber com està el tema de la 
neteja de l’Escola. I si el personal que hi 
havia es queda. 
 

Sra.  Adriana Puig:  
El tràmit està quasi acabat, s’han obert pliques 
i estem a l’espera que ens dipositin la fiança, i 
un cop passin els dies establerts, es donarà 
com a adjudicació definitiva i començaran a fer 
la neteja. 
Una de les condicions era que el personal es 
quedés. 
 

b) Sr. Jordi Palau: 
Ens han arribat unes queixes sobre el 
repartiment de correus de Junior Park.  
Ha hagut algun problema?  
 

Sra. Adriana Puig:  
El carter ha tingut vacances i ara torna a tenir-
les, l’han substituït els municipals però només 
repartien les urgents i les mèdiques. 
Sr. Alcalde:  
La tria la fan els mateixos treballadors de 
correus. No la fem nosaltres. Correus ja te 
aquestes directius. 
 

c) Sr. Jordi Palau: 
El tema del carril bici des de l’estació de 

Sr. Alcalde: 
El nostre POUM ja reflexa aquest carril bici fa 
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Riells a Breda, farem alguna cosa? Crec 
que a Breda el van aprovar per Ple. 
 

anys, cosa que Breda ara no s’ha mogut. 
Aquest grup municipal a que et refereixes 
varen venir per apuntar-se al carro. En qüestió 
de pocs dies tots dos grups, per separat ens 
vam reunir amb el Director General 
d’Urbanisme, per exposar la nostra intenció. 
S’hauria de consensuar per Ple. En part serà 
perquè no tenen cap document que ho 
reflecteixi. Nosaltres ho tenim en el POUM. 
 

d) Sr. Jordi Palau: 
Revisant els Decrets, ens ha cridat 
l’atenció el 199/13 del Bar del Casal que 
demana poder tancar més tard de 
l’horari, així és com s’han de fer les 
coses. Hi ha altres que no ho demanen, 
ho fan de totes maneres i a  més 
molestant als veïns. Hi ha alguna 
mesura que es pugui prendre amb 
aquesta gent?  
  

Sr. Manel Ortí:  
Les mesures es van prendre pels dos bars. 
Se’ls ha demanat tota la documentació. Per 
part del Bar del Casal hem tingut reunions i 
hem arribat a un bon enteniment. A l’altre bar 
li hem requerit la documentació al seu tècnic, 
per tal d’adaptar-se a la normativa. Estem 
treballant en aquesta línea ja que és un 
problema que venim arrossegant fa molt de 
temps i tenim intenció de donar-li una solució. 
Sr. Felipe Juan González: 
Des de fa dos mesos estem fent un seguiment 
de l’hora de tancament dels bars.   
Sr. Alcalde: 
S’està posant ordre, i de fet aquest bar fa poc 
que ha demanat permís per fer un acte però 
com que no compleix amb els requisits se’ls hi 
ha denegat el permís. Cosa que fins ara ningú 
els havia denegat res. 
 

e)   Sr. Josep Manel Tarrida:  
L’any passat aquests van demanar fer la 
revetlla i se’ls hi va denegar, la van fer 
igualment i els hi vam enviar la patrulla 
i van haver de tancar. Se’ls hi va 
denegar perquè no tenien llicència 
d’obertura i perquè era en zona 
d’influència de carreteres. 

Sr. Alcalde: 
La situació és la mateixa: si fan una actuació 
sense permís, anar i parar-la i si ho sol�liciten, 
denegar-ho. Si no regularitzen la situació 
tancarem el bar. 

 
 
 
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les    
20.30 h. En dono fe.  
La secretària-interventora  
                                                                                                                  Vist i plau 
                                                                                                                     L’alcalde 
 
 
 
 
Montserrat Bertran i Roca                                                        Josep Maria Bagot i Belfort       
 
Riells i Viabrea, 9 de setembre de 2013 


