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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 16 DE JULIOL DE 2013,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 06/2013) 
 
A Riells Viabrea, el dia 16 de juliol 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  
 
S’excusen per desacord amb la política i gestió municipal segons instància presentada en el 
dia d’avui, a les 13.06 h, reg. entrada núm. 1.607: 
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 LES ACTES  DE LES 
SESSIONS  ANTERIORS,  DE DATA  06-05-2013 (ORDINÀRIA) I 25-06-2013 
(EXTRAORDINÀRIA) 

 
Es presenta per a l’aprovació del Ple les actes de les sessions núm. 04/2013 (ordinària) 
corresponent al dia 06-05-2013 i núm. 05/2013 (extraordinària) corresponent al dia 25-06-
2013.  
 
Sotmeses a votació les actes, 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 
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S’aproven per unanimitat dels assistents, sis dels onze regidors que de fet i de dret integren la 
corporació municipal.  
 
 
 
2on.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, 
TANCAT A 10-07-2013 
 
 

A) Resolucions d’Alcaldia 
 

  
Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 30-04-2013 fins el  10-07-
2013, donant-se per assabentats de les següents: 
 
 

NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 

 
2013 / 94 30/04/201 DECRET D'ALCALDIA AUTORITZANT MODIFICACIÓ CANVI HORARI  
2013 / 95 30/04/201 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS MULTES  
2013 / 96 30/04/201 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS MULTES  
2013 / 97 30/04/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 2/13 parc. 1524 de Junior  
2013 / 98 30/04/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. D'obres 40/13 parc. 833 de Junior  
2013 / 99 30/04/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. D'obres 41/13 parc. 5 del carrer  
2013 / 100 30/04/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 42/13 parc. 140 de Fogueres  
 de Montsoriu 
2013 / 101 30/04/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució garantia definitiva de les obres  
 d'urbanització del carerr de les aigües 
2013 / 102 30/04/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació del retorn de fiances en relació a l'exp.  
2013 / 103 30/04/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació del retorn de fiances en relació a l'exp.  
 D'obres 83/12 
2013 / 104 30/04/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació del retorn de fiances en relació a l'exp.  
 D'obres 130/12 
2013 / 105 02/05/201 DECRET D'ALCALDIA NOMENAMENT LLETRAT TRIBUNAL DE COMPTES 
2013 / 106 03/05/201 DECRET D'ALCALDIA Acceptació pressupost Sr. Esteve Alclade per  
 representació jurídica 
2013 / 107 07/05/201 DECRET D'ALCALDIA INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDIT PER  
 TRANSFERÈNCIES EXP. TC2/2013 
2013 / 108 10/05/201 DECRET D'ALCALDIA REQUERIMENT EXP ACT. 3/11 
2013 / 109 14/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 12/13 neteja de la parcel.la  
 126 RRII 
2013 / 110 14/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 11/13 neteja de la parcel.la  
 111 de RRII 
2013 / 111 14/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 10/13 neteja de la parcel.la  
 113 RRII 
2013 / 112 14/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 9/13 neteja de la parcel.la  
 309 de CS 
2013 / 113 14/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 8/13 neteja de la parcel.la  
 740 de JP 
2013 / 114 14/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 7/13 neteja de la parcel.la  
2013 / 115 14/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 6/13 neteja de la parcel.la 3 
2013 / 116 14/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 5/13 neteja de la parcel.la  
 946 de JP 
2013 / 117 14/05/201 DECRET D'ALCALDIA Concessió de llicencia d'obres nº 40/13 per  
 moviment de terres 
2013 / 118 14/05/201 DECRET D'ALCALDIA Baixa per caducitat padronal Sr. Juan Cruz Florit i  
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 Fernanda Rocio Lopez Burgos 
2013 / 119 15/05/201 DECRET D'ALCALDIA BESTRETA CAIXA FIXA DESPESES FIRA MASIES  
2013 / 120 15/05/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DE 5 PERSONES PER A  
 REALITZAR LES TASQUES DE NETEJA DE  
 L'ESCOLA MUNICIPAL I PAVELLÓ ESPORTIU  
2013 / 121 17/05/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació certificació 3 Hort del rector 
2013 / 122 20/05/201 DECRET D'ALCALDIA NOMENAMENT 1ER TINENT D'ALCALDE SR.  
 FELIPE JUAN GONZÁLEZ MARTÍN PER RENÚNCIA 
2013 / 123 21/05/201 DECRET D'ALCALDIA INICI COMPTES GENERALS 2012 
2013 / 124 22/05/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS I ASSISTÈNCIA A PLENS  
 REGIDORS AJUNTAMENT, MAIG/13 
2013 / 125 23/05/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, MAIG 
2013 / 126 24/05/201 DECRET D'ALCALDIA DECRET DESTIMATORI RECURS DE REPOSICIÓ  
 CONTRA ROSENDO SORANDO CASAS, EXP.  
2013 / 127 24/05/201 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS TRÀNSIT 
2013 / 128 27/05/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per tanca a la parcel.la 853  
 d'ordenació exp. 59/13 
2013 / 129 27/05/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. D'Activitats 7/11 de taller de  
 fabricació de peces de ceràmica 
2013 / 130 03/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia de modificació d'activitat 2/13 per atenció  
 veterinaria 
2013 / 131 03/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per reforma de terrassa exp. 65/13 
2013 / 132 03/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia per tala d'arbres a la parcel.la 311  

2013 / 133 03/06/201 DECRET D'ALCALDIA Autorització per la instal.lació d'una caseta de venda 
  d'articles de pirotecnia exp. 3/13 
2013 / 134 03/06/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació despesa renovació antivirus 
2013 / 135 04/06/201 DECRET D'ALCALDIA APROVAR BESTRETA CAIXA FIXA FESTA  
 HOMENATGE A LA  VELLESA 2013 
2013 / 136 06/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia municipal per tala d'arbres a les rieres de  
 Can Plana, Sant Llop, Sot Gran i Sot de la Coma. 
2013 / 137 06/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per treure porta de garatge i ficar  
 finestra a la parcel.la 5 del C/ Aglans 
2013 / 138 06/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per paviment de terrassa a la  
 parcel.la 136 del C/ Turó de l'home 
2013 / 139 06/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per substitució del paviment a la  
 parcel.la 204 del C/ Rossinyol 
2013 / 140 06/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per substitució de fusteira exterior  
 a la parcel.la 253 de Boscos de la Batlloria 
2013 / 141 07/06/201 DECRET D'ALCALDIA CONFORMITAT EN ACTIVITAT DESPATX  
 ADVOCAT EXP 4/13 
2013 / 142 07/06/201 DECRET D'ALCALDIA REQUERIMENT BAR CASAL EXP 15/10 
2013 / 143 10/06/201 DECRET D'ALCALDIA Atorgament poders per defensa jurídica a Ramon  
 Cobas Vega 
2013 / 144 11/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicència obres exp 75/13 
2013 / 145 11/06/201 DECRET D'ALCALDIA APROVAR LLIURAMENT A JUSTIFICAR PER A FER 
  FRONT LES DESPESES OCASIONADES PER LA   
 FESTA HOMENATGE A LA  VELLESA 2013 
2013 / 146 12/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia de primera ocupació exp. 71/13 parc.  
 224A del C/Montseny 
2013 / 147 12/06/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació del retorn de fiances en relació a l'exp.  
 D'obres 12/13 
2013 / 148 12/06/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació del retorn de fiances en relació a l'exp.  
 D'obres 72/13 
2013 / 149 12/06/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació del retorn de fiances en relació a l'exp.  
 D'obres 36/11 
2013 / 150 12/06/201 DECRET D'ALCALDIA EXP. GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS  
 EXERCICI 2013 
2013 / 151 18/06/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS REGIDORS AJUNTAMENT,  
2013 / 152 19/06/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ BESTRETA ISABEL BLANCO A  
 COMPTE NÒMINA JUNY 
2013 / 153 20/06/201 DECRET D'ALCALDIA Designació de representant per recurs contenciós  
 interposat per maquinaria auladell 
2013 / 154 20/06/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació del pressupost per representaicó en el  
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 recurs interposat per maquinaria Auladell 
2013 / 155 21/06/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES REFERENTS A LES  
 PAGUES EXTRES DE JUNY DEL PERSONAL AL  
 SERVEI DE L'AJUNTAMENT 
2013 / 156 25/06/201 DECRET D'ALCALDIA AJORNAMENT PLE ORDINARIA 01-07-2013 
2013 / 157 26/06/201 DECRET D'ALCALDIA MODIFICACIÓ ÀREES ORGANITZATIVES  
2013 / 158 26/06/201 DECRET D'ALCALDIA DECRET NOMENAMENT MEMBRES JGL 
2013 / 159 26/06/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, JUNY 
2013 / 160 26/06/201 DECRET D'ALCALDIA DECRET NOMENAMENT INSTRUCTOR  
 EXPEDIENT INCIDÈNCIES CAIXA EXERCICIS  
2013 / 161 28/06/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ SRA. OLGA MORON  
 ESCRIBANO COM PERSONAL NETEJA 
2013 / 162 03/07/201 DECRET D'ALCALDIA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2013 
2013 / 163 08/07/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment llicencia d'obres exp. 37/13 
2013 / 164 08/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 81/13 
2013 / 165 08/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 148/12 
2013 / 166 08/07/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovar el retorn de fiances en relació a l'exp.  
 D'obres 77/12 
2013 / 167 10/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia de legalització de mur de contenció exp.  
2013 / 168 10/07/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment llicencia exp. 51/13 
2013 / 169 10/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 86/13 
2013 / 170 10/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 72/13 
2013 / 171 10/07/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 73/13 
 
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 08/2013, 09/2013, 10/2013, 
11/2013 i 12/2013, refrendades abans del dia 12-07-2013,  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 la sentència dictada en data 8 de maig d’enguany, respecte al recurs 
d’apel�lació dictat en relació al recurs contenciós administratiu número 83/2011, interposat per 
Desirée Hinchado i Juan Miguel Valderrama Martínez contra l’ajuntament de Riells i Viabrea, en 
relació a la presumpta inactivitat per part de l’ajuntament davant les sol�licituds formulades 
per la part actora relatives a la restauració de la realitat física alterada per les obres 
realitzades a la parcel�la 713 d’Ordenació Riells i Viabrea, i que en part diu: 
 
“DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto a nombre de los Sres. Desirée 
Hinchado y Juan Miguel Valderrama Martínez, contra la Sentencia arriba indicada del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo núm., 1 de Girona, dictada en autos 234/2010. 
Se condena a la apelante en las costas del presente recurso de apelación. 
Hágase saber que la presente Sentencia no es susceptible de Recurso de Casación y es firme. 
Se remitirán al Juzgado de procedencia las actuaciones recibidas con certificación de la 
presente sentencia y atento oficio para que se lleve a efecto lo resuelto. 
Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.” 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
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4art.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE MEMBRES DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Es dóna compte de la resolució d’alcaldia de data 26 de juny de 2013, de nomenament de 
membres de la  Junta de Govern Local, quina transcripció literal és la següent: 
 
“Núm. 158/2013 

 
Riells i Viabrea, el  26 de juny de 2013. 
 
Atès l’ escrit presentat en data 24 d’abril de 2013, reg. entrada nº 978, pel regidor municipal 
del grup polític d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – GRUP INDEPENDENT DE RIELLS 
(ERC-GIR-AM), Sr. Sergi-Ivan Massó i Enrich, de renúncia per motius personals i laborals al 
càrrec de regidor de l’esmentat grup polític. 
 
Atès que en sessió plenària celebrada per aquest ajuntament en data  6 de maig d’enguany, la 
Corporació acorda acceptar l’esmentada renúncia. 
 
Atès que en data 22 de maig de 2.013 es fa entrega de la credencial que l’acredita com a 
regidor municipal del grup polític d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – GRUP 
INDEPENDENT DE RIELLS (ERC-GIR-AM), al Sr. Francisco Miguel Tapia Melenchón, DNI 
38.112.689-X. 
 
Atès que en sessió plenària celebrada en data 25 de juny de 2.013, es procedeix a donar 
possessió del càrrec de regidor municipal, al Sr. Francisco Miguel Tapia Melenchón. 
 
Atès que per decret d’alcaldia núm. 358/2012 de data 27 de desembre de 2012, es va 
nomenar els membres de la Junta de Govern Local que presidida per aquesta alcaldia estava 
formada pels següents regidors:  
 
Sr. Sergi Ivan Massó i Enrich, primer Tinent d’alcalde 
Sr. Manel Ortí i López, segon Tinent d’alcalde 
Sra. Adriana Puig i Durbau, tercera Tinent d’alcalde 
 
Atès que l’esmentat decret establia  que els  regidors, Sra. Matilde Noguera i Sau i Sr. Felipe 
Juan González i Martín, tenen la condició d’observadors permanents i poden assistir a totes les 
sessions de la Junta de Govern Local, conforme determina l’art. 113-3 del ROF. 
 
Atès  que per decret d’alcaldia núm. 122/2013 de data 20 de maig de 2013, s’acorda nomenar 
1er tinent d’alcalde al Regidor Sr. Felipe Juan González i Martín. 
 
D’acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les atribucions que la legislació 
de règim local atorga  a l’alcalde, RESOLC: 
 
PRIMER.-  Nomenar els membres de la Junta de Govern Local, que presidida per aquesta 
alcaldia, estarà integrada pels següents regidors: 
 
Sr. Felipe Juan González i Martín, primer Tinent d’alcalde 
Sr. Manel Ortí i López, segon Tinent d’alcalde 
Sra. Adriana Puig i Durbau, tercera Tinent d’alcalde 
 
SEGON.- Establir que els  regidors, Sra. Matilde Noguera i Sau i Sr. Francisco Miguel Tapia 
Melenchón tindran la condició d’observadors permanents i podran assistir a totes les sessions 
de la Junta de Govern Local, conforme determina l’art. 113-3 del ROF. 
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TERCER.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’ajuntament a la primera sessió que 
es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.” 
 

El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 

5è.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES 
ÀREES ORGANITZATIVES DE L’ACTUACIÓ MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte de la resolució d’alcaldia de data 26 de juny de 2013, de creació i modificació 
de les àrees organitzatives de l’actuació municipal, quina transcripció literal és la següent: 
 
“Núm. 157/2013 
 
Riells i Viabrea, el  26  de juny de 2013 
Atesa la renúncia presentada pel regidor municipal del grup polític d’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA – GRUP INDEPENDENT DE RIELLS (ERC-GIR-AM), Sr. Sergi-Ivan Massó i 
Enrich, per motius personals i laborals al càrrec de regidor de l’esmentat grup polític, 
acceptada en sessió plenària celebrada per aquest ajuntament en data  6 de maig d’enguany. 
 
Atès que en data 22 de maig de 2.013 es fa entrega de la credencial que l’acredita com a 
regidor municipal del grup polític d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – GRUP 
INDEPENDENT DE RIELLS (ERC-GIR-AM), al Sr. Francisco Miguel Tapia Melenchón, DNI 
38.112.689-X. 
 
Atès que en sessió plenària celebrada en data 25 de juny de 2.013, es procedeix a donar 
possessió del càrrec de regidor municipal, al Sr. Francisco Miguel Tapia Melenchón. 
 
Atès que havent sorgit nous criteris d’organització interna, es fa necessària la modificació de 
les diferents àrees organitzatives i delegacions respectives creades per Resolució d´ Alcaldia 
nº 356/2012 de data 27 de desembre de 2013, de la qual el Ple de la Corporació en va 
prendre coneixement en sessió del dia 4 de gener de 2.013. 
 
Atès que correspon a aquesta alcaldia, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 21.3 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i 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 a Catalunya, la delegació de facultats de la seva exclusiva competència, pel seu més 
eficaç desenvolupament, mitjançant l’establiment d’àrees d’actuació que seran dirigides per un 
regidor. 
 
Per tot l’exposat, i després d’un acurat estudi per la remodelació de les àrees, DISPOSO: 
 
PRIMER.- MODIFICAR les següents  àrees organitzatives de l’actuació municipal: 
 
Núm. 2.- Àrea de sanitat i cultura, a la qual s´ hi detreu cultura i s’ afegeix esports i TIC.  
Núm. 3.- Àrea de seguretat ciutadana, esports, educació i TIC, a la qual s´ hi detreu esports i 
TIC i s’ afegeix cultura.  
 
SEGON.- CREAR l’àrea de participació ciutadana que s’afegeix a l’àrea núm. 4 de Serveis 
Socials i gent Gran. 
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En conseqüència les àrees quedaran determinades de la següent manera: 
 
1.- Àrea de serveis i promoció econòmica 
2.- Àrea de sanitat, esports i TIC 
3.- Àrea de seguretat ciutadana, cultura i  educació 
4.- Àrea de serveis socials, gent gran i participació ciutadana 
5.- Àrea d’hisenda, festes, joventut  i  règim intern 
6.- Àrea d’urbanisme i medi ambient  
 
TERCER.- MODIFICAR la delegació d’aquestes àrees, que estaran sota el control d’aquesta 
alcaldia, de la forma següent: 
 
2.- Àrea de sanitat, esports i TIC: Sr. Francisco Miguel Tapia Melenchón 
3.- Àrea de seguretat ciutadana, cultura i educació: Sr. Felipe Juan González i Martín 
4.- Àrea de serveis socials, gent gran i participació ciutadana: Sra. Matilde Noguera i Sau. 
 
En conseqüència, les delegacions de les àrees quedaran determinades de la següent manera:  
 
2.- Àrea de sanitat, esports i TIC: Sr. Francisco Miguel Tapia Melenchón 
3.- Àrea de seguretat ciutadana, cultura i educació: Sr. Felipe Juan González i Martín 
4.- Àrea de serveis socials, gent gran i participació ciutadana: Sra. Matilde Noguera i Sau. 
5.- Àrea d’hisenda, festes, joventut i  règim intern: Sra. Adriana Puig i Durbau 
6.- Àrea d’urbanisme i medi ambient: Sr. Manel Ortí i López 
 
QUART.- Fer constar que l’alcaldia continuarà encarregant-se de les àrees de serveis i 
promoció econòmica. 
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest decret de modificació d’organització i delegació de 
competències, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 38 del ROF al Ple de 
l’ajuntament en la primera sessió que es celebri, així com als interessats i procedir a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.” 
 
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 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 
SEGON 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 segon 
trimestre de 2013, emès en data 10-07-2013, i dels seus annexes corresponents. 
 
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 10 DEL REIAL DECRET LLEI 7/2012, DE 9 DE MARÇ, PEL QUAL ES CREA EL 
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FONS PEL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL 
SEGON 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 contemplats en l’article 7 del 
Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, relatiu al segon trimestre de 2013.  
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
8è.- EQUIPARACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC A LES NÒMINES DEL COS DE 
VIGILANTS MUNICIPALS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST 
AJUNTAMENT  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Vist l’informe emès i l’expedient que es tramita on es posa de manifest que per part del 
personal funcionari del Cos de Vigilants Municipals es venen percebent diferències salarials pel 
que fa al complement específic d’aquest personal, es fa necessari i convenient la seva 
equiparació, és per això que en base a que 
 
1r.- El règim de retribucions instaurat en la llei 30/1984 i en l’àmbit concret de l’Administració 
Local, pel Real Decret 861/1986 de 25 d’abril, de retribucions dels funcionaris de 
l’Administració Local, pel que fa a les retribucions complementàries de destí i específic, s’han 
fet dependre de les relacions de llocs de treballs i en concret per aquestes últimes, s’exigeix 
que per la Corporació “s’efectuï una valoració del lloc de treball ateses les circumstàncies 
expressades en el núm. 1 d’aquest article” (Art. 4.2 del R.D. 861/1986, de 25 d’abril), això és, 
les condicions particulars d’alguns llocs de treball en atenció a la “seva especial dificultat 
tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat”.  
En el present cas, no es tracta de fer una nova valoració de llocs de treball, sinó regularitzar el 
complement específic del personal funcionari del Cos de Vigilants Municipals, en sentit que per 
iguals circumstàncies d’especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat, el 
complement sigui igual per a tots i s’evitin arbitrarietats sense que suposi increment salarial. 
 
2n.- Correspon al Ple de la Corporació adoptar aquests acords conforme el que disposa 
l’article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril i 4.3 del Reial Decret 861, de 25 d’abril, quedant 
doncs justificada la proposta de regularització del complement específic dels llocs de treball del 
Cos de Vigilants Municipals, atès que no es modifica la relació de llocs de treball ni la plantilla 
orgànica, ni representa increment salarial. Es tracta d’una simple regularització que unifiqui el 
complement per igual dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat 
i penositat entre tot el personal que realitza les mateixes tasques. 
 
Queda per tant justificada la proposta de regularització del complement específic del Cos de 
Vigilants Municipals que no representa augment salarial i que el que es pretén és evitar caure 
en discriminacions salarials.  
 
Per tot l’exposat i de conformitat amb l’informe de Secretaria-Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER.- EQUIPARAR el complement específic del Cos de Vigilants Municipals de la plantilla 
de personal funcionari d’aquest Ajuntament, per tal d’evitar diferències salarials entre ells, 
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sense que això suposi increment de la massa salarial, d’acord amb l’annex que s’adjunta a 
l’expedient. 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord als interessats, departament de comptabilitat i 
Seguretat Ciutadana, als efectes escaients.” 

 
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 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents, sis dels onze regidors que de fet i de dret integren la 
corporació municipal.  
 
 
 
9è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA 
RESPECTE AL CONTRACTE PEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I PROPOSTA 
DE DECLARACIÓ DE NUL�LITAT DEL CONTRACTE CORRESPONENT A LA FRACCIÓ 
ORGÀNICA, ADJUDICAT A AJ RUZ SL.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“REVISIÓ D’OFICI DELS ACTES ADMINISTRATIUS PREPARATORIS I D’ADJUDICACIÓ 
DELS CONTRACTES ADJUDICATS A L’ESMENTADA EMPRESA AJ. RUZ SL 
 
Vist el dictamen 205/13 emès per la Comissió Jurídica Assessora en el procediment de revisió 
d’ofici dels actes de preparació i adjudicació de diversos contractes referents a la gestió de 
residus formalitzats per l’ajuntament de Riells i Viabrea amb la societat “AJ. RUZ SL”. 
 
Vist l’expedient que es tramita i l’informe jurídic emès en data 11 de juliol de 2013 per la 
lletrada Sra. Cristina Gómez Nebrera, assessora jurídica de la Corporació, i conformitat de 
Secretaria-Intervenció sobre la procedència de que el Ple municipal acordi la nul�litat del 
contracte per a la prestació del servei de recollida de residus de fracció orgànica, adjudicat 
mitjançant Decret d’alcaldia 675/2010, de 15 de novembre, del següent context: 
 
“I.- ANTECEDENTS 
 
Entre els anys 2003 i 2011, l’ajuntament de Riells i Viabrea va adjudicar i formalitzar diversos contractes 
amb l’empresa “AJ RUZ SL”: 
 

- 17.3.2003: Contracte de concessió de la gestió del servei públic de recollida, transport i 
eliminació de residus sòlids urbans. Aquest contracte va ser modificat en dates 21 d’abril de 2008 
i 9 de febrer de 2011. 

- 15.11.2010: Contracte de serveis de recollida de residus de fracció orgànica. 
- 7.2.2011: Contracte de serveis de recollida de residus de fracció vegetal. 
- 2.3.2011: Contracte de serveis de tractament de residus vegetals. 
- 2.3.2011: Contracte del servei de neteja del mercat setmanal. 
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El 3 de setembre de 2012, el Ple de l’ajuntament de Riells i Viabrea acordà incoar procediment de revisió 
d’ofici dels actes administratius preparatoris i d’adjudicació dels contractes adjudicats a l’esmentada 
empresa “AJ. RUZ SL”, així com l’atorgament d’un tràmit d’audiència al contractista. 
 
Complimentat el tràmit d’audiència i previ l’informe jurídic d’un lletrat aliè a l’ajuntament, el Ple 
municipal, per acord de data 27 de novembre de 2012, va acordar emetre proposta de resolució del 
procediment de revisió d’ofici dels actes expressats i trametre la documentació al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya perquè la trametés, al seu torn, a la 
Comissió Jurídica Assessora i suspendre el termini de resolució fins a l’emissió del dictamen d’aquesta. 
 
La proposta de resolució es refereix als actes relacionats anteriorment, a excepció del contracte de 
serveis de tractament de residus vegetals i el de servei de neteja del mercat setmanal, adjudicats 
ambdós el 2 de març de 2011, que no s’inclouen en la proposta. 
 
Mitjançant Dictamen 205/13 que ha tingut entrada a l’ajuntament en data 10/07/2013, la Comissió 
Jurídica Assessora ha informat favorablement sobre la revisió d’ofici incoada per l’ajuntament de Riells i 
Viabrea pel que fa al contracte per a la prestació del servei de recollida de residus de fracció orgànica 
adjudicat mitjançant Decret d’alcaldia 675/2010, de 15 de novembre, i formalitzat el 30 de novembre de 
2011, mentre que s’informa desfavorablement pel que fa a la revisió dels actes preparatoris i 
d’adjudicació de la resta de contractes inclosos en la proposta de resolució. 
 
El Dictamen de la Comissió assenyala que el precitat contracte és un contracte de serveis de 
manteniment i reparació definit en l’article 10 LCSP. L’article 158 de la mateixa LCSP estableix els 
supòsits en què es pot utilitzar el procediment negociat en els contractes administratius de serveis, i en 
concret, la lletra e) autoritza a utilitzar aquest procediment negociat pels contractes quin valor estimat 
sigui inferior a 100.000 euros. 
 
Per calcular el valor estimat cal aplicar allò que estableix l’article 76.1 LCSP (import total sense IVA, 
tenint en compte les eventuals pròrrogues del contracte). En el cas, del contracte de referència es va 
fixar un preu de 45.240 euros/any, sense IVA i per un termini de 4 anys comptadors des de l’1 d’octubre 
de 2012. És a dir, el valor total del contracte era de 180.960 euros (sense IVA i sense comptar les 
eventuals pròrrogues), per la qual raó, excedeix clarament del límit que imposa l’article 158.e) LCSP i, 
com subratlla la Comissió Jurídica Assessora, “sense que es pugui apreciar la concurrència d’altres 
causes que possibilitarien la utilització d’aquest procediment negociat d’adjudicació.” 
 
En conseqüència, la Comissió Jurídica Assessora declara que s’ha utilitzat un procediment diferent per tal 
d’adjudicar el contracte a aquell legalment previst, que suposa la concurrència de la causa de nul�litat de 
l’article 62.1.e) de la LRJPAC. 
 
II.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
La LRJPAC (Llei 30/92, modificada per Llei 4/1999), regula a l’article 102 un procediment extraordinari 
de revisió dels actes per motiu de nul�litat que pot instar-se al marge dels terminis que la pròpia llei 
estableix per a la formulació de recursos administratius (subjectes a terminis de caducitat). 
 
En el cas de procediment de revisió d’ofici d’actes municipals correspon al Ple la competència per a 
incoar i resoldre el procediment de revisió, i ha de referir-se a actes que hagin esgotat la via 
administrativa, que incorrin en qualsevol motiu de nul�litat dels que preveu l’article 62.1 de la Lleu i 
sense límit temporal.  
 
La instrucció del procediment comporta la preceptiva audiència als interessats (tràmit que s’ha observat 
en aquest supòsit) i el dictamen de l’òrgan consultiu que és la Comissió Jurídica Assessora.  
 
L’acord plenari ha d’adoptar-se dins el termini de tres mesos des l’inici del procediment, sense perjudici 
del temps d’interrupció des de la sol�licitud del dictamen a la Comissió Jurídica Assessora i fins a la 
recepció del mateix. Quan es va sol�licitar el dictamen de l’esmentat òrgan consultiu restaven sis (6) dies 
per a la finalització dels tres mesos, i per tant, l’acord s’ha d’adoptar abans del dia 18  del present mes 
de juliol. 
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Tractant-se d’un procediment sobre revisió d’un acte administratiu, el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora es vinculant, a diferència del dictamen relatiu a la revisió de disposicions generals. Així, es 
desprèn de la diferent redacció del núm. 1 i el núm. 2 de l’article 102 LRJPAC, atès que mentre el núm. 
1, relatiu als actes diu que “las Administraciones declararán la nulidad”, el núm. 2 relatiu a disposicions 
generals, diu que “podrán declarar”. 
 
El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora no considera nuls la resta de contractes subscrits entre 
l’ajuntament de Riells i Viabrea i la companyia “AJ. RUZ” però si el contracte per a la prestació del servei 
de recollida de residus de fracció orgànica adjudicat mitjançant Decret d’alcaldia 675/2010, de 15 de 
novembre, i formalitzat el 30 de novembre de 2011, per considerar que es va adjudicar seguint un 
procediment diferent al legalment aplicable, la qual cosa permet apreciar la concurrència de la causa de 
nul�litat de l’article 62.1.e) de l’LRJPAC. 
 
La nul�litat de ple dret o nul�litat radical constitueix el grau màxim d’invalidesa i per això, l’ordenament 
jurídic estableix que l’acció per fer valer la nul�litat és imprescriptible i que té eficàcia ex tunc, és a dir 
que la declaració de nul�litat priva d’efectes a l’acte des del moment en què es va dictar. 
 
No obstant, en el present supòsit el servei prestat al municipi pel contractista no pot restituir-se, raó per 
la qual, en aplicació del principi que prohibeix l’enriquiment injust, cal considerar que els pagaments ja 
realitzats al contractista compensen el servei prestat i no pertoca exigir la seva devolució. 
 
D’acord amb les anteriors consideracions s’informa favorablement la proposta al Ple per a declarar la 
nul�litat del contracte per a la prestació del servei de recollida de residus de fracció orgànica adjudicat 
mitjançant Decret d’alcaldia 675/2010, de 15 de novembre, i formalitzat el 30 de novembre de 2011. 
 
L’acord plenari haurà de notificar-se al contractista i contra el mateix podrà formular recurs de reposició 
potestatiu en el termini d’un mes des de la notificació o directament recurs contenciós-administratiu 
davant els jutjats contenciós-administratiu de Girona en el termini de dos mesos des de la notificació.” 
 
Vist el que s’exposa, i de conformitat amb l’informe precedent i el de Secretaria-Intervenció, 
es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Conforme l’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i d’acord amb el 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya núm. 205/13, 
procedeix DECLARAR d’ofici la nul�litat del contracte per a la prestació del servei de recollida 
de residus de fracció orgànica adjudicat mitjançant Decret d’alcaldia 675/2010, de 15 de 
novembre, publicat en el BOPG el 3 de desembre de 2010, a “AJ. Ruz, SL”, a l’empara del que 
estableix l’art. 62.1 e) de la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, per incompliment dels requisits formals en haver-se utilitzat 
un procediment diferent al legalment previst per a adjudicar el contracte.  
 
SEGON.- Conforme l’art. 35.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, atès que la declaració administrativa de nul�litat 
produeix un greu trastorn al servei públic, DISPOSAR la continuació dels efectes d’aquest i 
sota les mateixes clàusules fins l’adopció de les mesures urgents per a evitar perjudicis a 
l’interès públic. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats en la forma legalment establerta i 
amb indicació dels recursos procedents en aplicació dels articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
QUART.- TRAMETRE còpia compulsada d’aquesta resolució a la Direcció General 
d’Administració Local, Subdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim Local, donant 
compliment al que disposa l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió 
Jurídica Assessora.” 
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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 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents, sis dels onze regidors que de fet i de dret integren la 
corporació municipal.  
  
 
 
10è.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA PER AL PROJECTE FÈNIX 
D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
DEL MUNICIPI, EN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA PER AL PROJECTE FÈNIX 
D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
DEL MUNICIPI, EN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR 
 
Vist el projecte del conveni de col�laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’ajuntament de Riells i Viabrea, per al Projecte Fènix d’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d’educació secundària del municipi, en el marc dels programes de diversificació 
curricular, quina transcripció literal és la següent: 
 
“CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT  
DE RIELLS I VIABREA PER AL PROJECTE FÈNIX  D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE 
L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI, EN EL MARC DELS PROGRAMES DE 
DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR  

 
Barcelona,    de       de      
 
REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del 
Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 169/2011 de 18 de gener, i actuant en l’exercici de 
les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de 
competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament 
(DOGC núm. 5930, de 28.7.2011). 
 

PER L’AJUNTAMENT DE RIELLS VIABREA 
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El Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President de l’ajuntament de Riells i Viabrea, en virtut de les 
facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
EXPOSEN: 

Que l’article 14.1 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria, estableix que el Departament d’Ensenyament podrà autoritzar 
programes de diversificació curricular que comportin una organització curricular i un horari de 
permanència en el centre diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres 
activitats externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats que afavoreixen continuar 
amb èxit els estudis i que requereixen una organització diferent. 

Que, d’acord amb l’article 14.7 de l’esmentat Decret, el Departament d'Ensenyament podrà establir 
convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al desenvolupament dels programes de 
diversificació curricular que comportin la realització d’activitats fora del centre, que en cap cas podran 
ser de tipus laboral ni professional. 

Que l’Institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric ha elaborat el seu projecte d’atenció  a la diversitat, en el 
marc dels programes de diversificació curricular, amb el nom de Projecte Fènix. L’objecte principal 
d’aquest projecte és donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria 
que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la 
seva integració escolar, social i laboral. 

Que l’ajuntament de Riells i Viabrea és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb 
problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i s’ofereix a donar suport a 
l’Institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric col�laborant en el projecte Fènix, per tal de donar una 
resposta a les necessitats educatives especials d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva 
integració escolar, social i laboral. 
 
Que l’ajuntament de Riells i Viabrea disposa de recursos educatius per a col�laborar en la formació 
d’aquests alumnes que presenten dificultats per rebre una escolaritat plenament normalitzada.  
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’ajuntament de Riells i Viabrea consideren positiu 
optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels 
alumnes del municipi. 
 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present 
conveni de conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES: 

PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col�laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i l’ajuntament de Riells i Viabrea en matèria d’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a través del projecte Fènix. 
 
SEGONA.-L’Institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel 
Consell Escolar, on per tal de facilitar la integració escolar, social i laboral de determinats alumnes es 
preveu la realització d’activitats formatives en instal�lacions exteriors al centre en un període no superior 
al 40% de l’horari escolar setmanal.  
 
Aquestes activitats tenen com a finalitat que l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits pugui ser un 
element motivador i també que l’apropament a la relació adulta que s’estableix entre agents laborals 
pugui ser un element potenciador de comportaments madurs que permetin a aquests alumnes 
l’assoliment dels objectius generals de l’educació secundària obligatòria. 
 
TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d’aquest conveni els alumnes d’ESO que es determinin 
segons les necessitats d’adaptació o modificació curricular. 
 
Les condicions perquè un alumne pugui acollir-se a aquest programa seran les següents: 
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1. Que l’alumne/a tingui complerts o compleixi, en el curs acadèmic en què s’incorpori al programa, 

l’edat de 15 anys i cursi 3r o 4t d’ESO.  
2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, expressada amb la 

signatura d’un document escrit. 
3. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat en relació amb l’adaptació 

curricular de l’etapa. 
 
L’alumne/a podrà participar en aquest Projecte durant un curs acadèmic o bé durant un o més 
trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a, la seva família, el seu tutor/a i l’equip 
docent. 
 
QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats formatives de cada 
alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les competències bàsiques. 
 
L’estructura organitzativa del centre podrà permetre que cada alumne/a pugui tenir un currículum 
personalitzat, que fins i tot podrà variar cada trimestre si es considera necessari. Cada alumne/a que 
participi en aquest projecte estarà integrat en un dels grups de 3r o 4t d’ESO, essent aquest el seu grup 
de tutoria i participarà en el Projecte quan sigui adient. 
 
CINQUENA.- L’ajuntament de Riells i Viabrea es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a les 
instal�lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica. Per aquesta raó es 
formalitzarà un document de col�laboració per part de l’ajuntament amb cada una de les entitats que 
col�laboren d’acord amb el model que s’annexa. Aquestes activitats són part integrant del currículum 
formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran escolaritzats a tots els efectes a l’Institut Vescomtat 
de Cabrera d’Hostalric durant el temps que les duguin a terme. 
 
L’ajuntament de Riells i Viabrea col�laborarà amb el centre docent en què l’alumnat està escolaritzat en 
la realització d’activitats educatives específiques. Així mateix facilitarà al centre docent tota la informació 
necessària per a l’avaluació i consegüent orientació del procés d’aprenentatge dels alumnes. 
 
SISENA.- L’ajuntament de Riells i Viabrea  es farà càrrec de la totalitat de les despeses que comporta la 
realització d’aquestes activitats. 
 
SETENA.- A l’acabament del curs, l’Institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric elaborarà una memòria 
avaluativa del projecte i del grau d’assoliment dels objectius proposats i en donarà compte al Consell 
Escolar del Centre, del qual l’ajuntament de Riells i Viabrea forma part. 
 
La inspecció d'Educació farà la supervisió del procés d’assignació d’alumnes, del seu seguiment i dels 
resultats. 
 
VUITENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per al Departament 
d’Ensenyament. 
 
NOVENA.- Aquest conveni serà vigent durant els cursos acadèmics 2012/2013 i 2013/2014.  Podrà 
prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de la finalització 
de la seva vigència. 
DESENA.- Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 
 
ONZENA.- En cas de produir-se alguna qüestió litigiosa sobre la interpretació del conveni serà 
competent la Jurisdicció contenciosa administrativa en virtut de la seva matèria. 
 
ANNEX  
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ACORD DE COL�LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA  I L’EMPRESA ....  PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’APLICACIÓ PRÀCTICA RELACIONADES AMB EL PROJECTE FÈNIX DE 
L’INSTITUT… 
 
 
…….., …. de ….. de ……. 
 
 
L’ajuntament de Riells i Viabrea  i el Departament d’Ensenyament tenen signat un conveni de 
col�laboració per a l’atenció educativa a la diversitat, de l’alumnat d’Educació secundària del municipi, 
que participi en el projecte Fènix en el marc dels programes de diversificació curricular. 

Segons estableix la clàusula cinquena del conveni, l’ajuntament de Riells i Viabrea  es compromet a 
facilitar l’accés dels alumnes a instal�lacions adients on dur a terme les activitats d’aplicació pràctica, fora 
del centre educatiu, previstes al programa de diversificació curricular en que l’alumne participa (Decret 
143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria 
obligatòria, DOGC núm. 4915, de 29 de juny). 

Amb aquesta finalitat l’empresa … accepta col�laborar en la formació acadèmica de l’alumne ….  de 
l’Institut ….. facilitant la realització de les activitats d’aplicació pràctica detallades en el projecte Fènix en 
les seves instal�lacions. 

Aquestes activitats es duran a terme en el següent horari: (especificar dies i hores) i durant el període de 
gener a gener. 

La realització d’aquestes activitats per part de l’alumne, en cap cas constituirà relació laboral ni 
professional de cap mena amb l’empresa ...., per la qual cosa els sotasignats declaren que l’exercici de 
les activitats formatives no comporta per part de l’alumne/a, incorporació al lloc de treball, sinó 
continuació de la seva formació educativa, subjecta a avaluació.” 

 
 
Atès que l’ajuntament  de Riells i Viabrea considera interessant l’ objectiu del projecte.  
 
Aquesta regidoria proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col�laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’ajuntament de Riells i Viabrea, per al Projecte Fènix d’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d’educació secundària del municipi, en el marc dels programes de diversificació 
curricular, transcrit anteriorment. 
  
SEGON.- FACULTAR a l’alcalde-president per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord als Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona, a 
l’Institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric 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 
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S’aprova per unanimitat dels assistents, sis dels onze regidors que de fet i de dret integren la 
corporació municipal.  
 
  
 
11è.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR. 
 
Es dóna compte de la següent Moció presentada per tots els grups polítics municipals: 
 
“MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats 
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva  identitat col�lectiva. 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en 
el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la 
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les 
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres 
decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la 
resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la 
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu 
futur col�lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble 
de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a 
la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, 
presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de 
persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, 
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica 
de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el 
que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble 
recollida en tots els tractats internacionals. 
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat 
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i 
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per tot 
això, els grups polítics municipals de ERC-GIR-AM, CIU, RV-E i PSC-PM proposen al Ple 
municipal els següents  ACORDS: 
 
PRIMER.- ADHERIR-SE al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma 
www.dretadecidir.cat 
 
SEGON.- PROMOURE al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin 
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la celebració d’una 
consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
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TERCER.- ENVIAR aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i 
a l’Associació de Municipis per la Independència.” 

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 A favor 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents, sis dels onze regidors que de fet i de dret integren la 
corporació municipal.  
 
 

 
12è.- INFORMES REGIDORIES. 
 
No hi ha informes. 

 

 

13è.- MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT 
L’ACCIÓ D’INSPECCIÓ DE TREBALL. 
 

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, sis dels onze 
regidors que de fet i de dret integren la corporació municipal.  
 

S’introdueix la següent Moció presentada pels grups polítics municipals d’ESQUERRA-GIR-AM 
i PSC-PM: 
 

“MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT 
L’ACCIÓ D’INSPECCIÓ DE TREBALL 
 
El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el qual no es podria 
entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 llicències federatives 
només a Catalunya, que constitueixen la més ampla xarxa sectorial existent i articula un 
tramat d’entitats escampat per tot el país que, que darrera l’activitat específicament esportiva, 
aplega i desenvolupa en el sentit més ampli, valors humans, socials i culturals que 
constitueixen un patrimoni de valor immesurable.  
 
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a l’article 4 de la 
llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat a l’ identificar les activitats esportives com d’interès 
general. A la vegada, les federacions esportives esdevenen la màxima expressió qualitativa 
d’aquesta xarxa esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat pública i d’interès 
social. També els membres associats d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol individual bé 
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com entitats -en el cas de les federacions- comparteixen pel fet d’associar-se la voluntat 
altruista i d’interès general que defineix el moviment esportiu. 
 
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social  sobre entitats 
esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la gran repercussió 
econòmica que amenaça la supervivència de les mateixes entitats, com –i sobretot- per la 
generalització de les mateixes al conjunt del sistema esportiu al no tenir en compte una clara 
divisió entre activitats voluntàries i activitats professionals.  
 
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat,  les previsions 
legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de l’Estatut dels Treballadors i de 
la Llei General de la Seguretat Social són genèriques, quan no indeterminades, i permeten les 
més variades interpretacions d’acord amb la casuística de cada situació. 
 
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments esportius 
puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a determinar amb 
seguretat quan comença una relació laboral o professional, de la qual es derivi l’obligació 
d’estar afiliat a un  o altre règim de la Seguretat Social o quan, pel contrari, es donen els 
requisits per entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta obligació d’afiliació atès el 
caràcter benèvol del servei. 
 
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi de ser 
sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria l’aplicació d’un sistema 
normatiu format per un conjunt de factors determinats legalment es redueix  pràcticament a  
l’existència o no d’un sol criteri: la retribució pel servei prestat.  Aquesta manera d’actuar 
suposa deixar de costat i no tenir en compte els altres  criteris legals –llibertat, actuació 
altruista i solidària, subscripció d’un contracte de voluntariat- que en la seva accepció més 
general constitueixen les bases de les relacions de les persones i entitats que formen el 
sistema esportiu.   
 
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els ajuntaments no 
podem deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven els efectes positius que 
s’aconsegueixen aplicant la justícia social que es deriva de la tasca universalitzadora realitzada 
des d’aquests clubs i entitats, que posteriorment es trasllada a les xarxes socials de barris i, 
sobretot, en els segments desafavorits de la societat. L’esport de base, més enllà dels motius 
purament saludables, competitius o relacionals, aconsegueix un efecte sorprenent per 
compensar les desigualtats econòmiques o socials dels infants i, per tant, té un efecte 
reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a configurar societats més madures i 
més equilibrades. 
 
Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar l’esport català com 
un dels eixos centrals i referencials que defineixen i configuren el país, a través de tot 
l’entramat municipal adreçat sobretot a infants i joves, i a través de tot l’engranatge de les 
Federacions, que coordinen i aglutinen les diverses possibilitats d’aquestes pràctiques de base. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, els grups polítics municipals d’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA – GRUP INDEPENDENT DE RIELLS (ERC-GIR-AM), i PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PARTIT MUNICIPAL (PSC-PM), proposen l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 

PRIMER.- INSTAR el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i 
interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de l’Estatut dels 
Treballadors, l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996 de 15 de gener de 
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Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als règims d’afiliació a la seguretat social 
de les persones que presten serveis en entitats sense ànim de lucre que persegueixen 
objectius d’interès general i són membres de les mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol 
o de voluntariat. 
 
SEGON. INSTAR el Govern de l’Estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del 
món esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar l’aplicació del 
conjunt de criteris legals que siguin d’aplicació a la realitat del món de l’esport  fonamentat en 
el voluntariat, més enllà de les relacions professionals existents, tant en el món de l’esport 
professional com en el de les entitats multiesportives que, amb una repercussió econòmica 
significativa,  presten una gran diversitat de serveis.  
 
TERCER. INSTAR el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la Inspecció de 
Treball i de la Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest diàleg amb el món esportiu, 
es determinin el conjunt d’indicadors clars que delimiten i separen una actuació laboral o 
professional, d’una actuació benèvola o voluntària.  
 
QUART.- FER ARRIBAR aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya, així com a la Presidència del Govern espanyol, al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social i al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.” 
 
 
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 A favor 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents, sis dels onze regidors que de fet i de dret integren la 
corporació municipal.  
 

 

13è.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
 
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, 16 de juliol de 2013 


