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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 10 DE JULIOL DE 2014,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 05/2014) 
 
A Riells Viabrea, el dia 10 de juliol de 2014. 
 
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. Jordi Comas i Murtró 
Sr. Carles Taberner i Llastarri 
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas 
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera 
 
 
S’excusen:  
Sr. Josep Manel Tarrida i Martínez 
 
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.  
 
 
2on.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE L’ESBORRANY DE LES ACTES  DE LES 
SESSIONS  ANTERIORS,  DE DATA 12-05-2014 (ORDINÀRIA)  I 26-05-2014 
(EXTRAORDINÀRIA)   

 
Es presenta per a l’aprovació del Ple l’acta de la sessió núm. 03/2014 (ordinària) corresponent 
al dia 12-05-2014. 
 
Sotmesa a votació l’acta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
A continuació es presenta per a l’aprovació del Ple l’ acta de la sessió núm. 04/2014 
(extraordinària) corresponent al dia 26-05-2014. 
 
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 
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Jordi Comas i Murtró CiU Abstenció 
Carles Taberner i Llastarri CiU A favor 
Jordi Joan Palau i Fàbregas  RV-E A favor 
José Antonio Rodríguez i Gragera RV-E A favor 
 
S’aprova per  9 vots a favor i 1 abstencions. 
 
 
2on.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, 
TANCAT A 01-07-2014 
 
A) Resolucions d’Alcaldia 

 
Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 06-05-2014 fins el  01-07-
2014, donant-se per assabentats de les següents: 

NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 
2014 / 112 06/05/201 DECRET D'ALCALDIA SOL.LICITUD CANVI PERCENTATGE A  
 FINANÇAR A LA SUBVENCIÓ PER ADEQUAR  
 ESPAI PAVELLÓ MUNICIPAL PER ACT.  
2014 / 113 08/05/201 DECRET D'ALCALDIA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SR. ALBERT  
 LLAVINA, PER A NETEJAR EL PUNT  
2014 / 114 08/05/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTAR A LA SRA. OLGA MORÓN PER A  
 COBRIR LA BAIXA PER ACCIDENT LABORAL DE  
 LA TREBALLADORA DOLORS CABRERIZO 
2014 / 115 08/05/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 30/14 
2014 / 116 08/05/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment documentació exp. 4/14 Activitats 
2014 / 117 09/05/201 DECRET D'ALCALDIA INCOACIÓ EXP LEGALITAT URBANÍSTICA 4/14 
2014 / 118 09/05/201 DECRET D'ALCALDIA TANCAMENT EXP DISC76/11 I INCOACIÓ EXP  
2014 / 119 09/05/201 DECRET D'ALCALDIA INICI EXPEDIENT COMPTE GENERAL 2013 
2014 / 120 13/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 8/14 
2014 / 121 13/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 7/14 
2014 / 122 13/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 6/14 
2014 / 123 13/05/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança en relació a l'exp. 1ª ocupació   
2014 / 124 14/05/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 52/14 
2014 / 125 15/05/201 DECRET D'ALCALDIA Concessió llicencia d'activitats exp. 15/13 
2014 / 126 19/05/201 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS TRÀNSIT 
2014 / 127 22/05/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS I ASSISTÈNCIA A PLENS  
 REGIDORS AJUNTAMENT, MAIG 
2014 / 128 23/05/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, MAIG 
2014 / 129 23/05/201 DECRET D'ALCALDIA PAGAMENT A JUSTIFICAR DESPESES DE LA  
 FESTA FIRA DE LES MASIES 2014 
2014 / 130 23/05/201 DECRET D'ALCALDIA PAGAMENT A JUSTIFICAR DESPESES DE LA  
 FESTA HOMENATGE A LA VELLESA 2014 
2014 / 131 26/05/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 10/14 
2014 / 132 29/05/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment documentació exp. Activitats 1/14 
2014 / 133 29/05/201 DECRET D'ALCALDIA Acceptació de la modificació de l'activitat exp. 5/13 
2014 / 134 29/05/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia de tala d'arbres exp. 63/14 
2014 / 135 30/05/201 DECRET D'ALCALDIA Revocació representació legal i procesal 
2014 / 136 30/05/201 DECRET D'ALCALDIA Designació representació procesal i defensa  
2014 / 137 30/05/201 DECRET D'ALCALDIA Adjudicació contracte exp 11/14 
2014 / 138 04/06/201 DECRET D'ALCALDIA Adjudiciació contracte màquina escombradora exp  
2014 / 139 06/06/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació definitiva projecte estabilització mur  
 d'escullera exp 40/14 
2014 / 140 06/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 62/14 
2014 / 141 06/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 55/14 
2014 / 142 06/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 58/14 
2014 / 143 06/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 16/14 
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2014 / 144 06/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 53/14 
2014 / 145 09/06/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment llicencia d'obres exp. 59/14 
2014 / 146 10/06/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA  
2014 / 147 10/06/201 DECRET D'ALCALDIA RECTIFICACIÓ LIQUIDACIÓ DEVOLUCIÓ ICIO  
 EXP. 232/07 A NOM D'INMUEBLES CONGESA, SA 
2014 / 148 11/06/201 DECRET D'ALCALDIA Decret devolució de fiança exp. 139/13 
2014 / 149 11/06/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança en relació a l'exp. 143/13 
2014 / 150 11/06/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança en relació a l'exp. 23/14 
2014 / 151 11/06/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança en relació a l'exp. 45/14 
2014 / 152 11/06/201 DECRET D'ALCALDIA Denegació devolució de fiances en relació a l'exp.  
2014 / 153 11/06/201 DECRET D'ALCALDIA Denegació devolució de fiances en relació a l'exp.  
2014 / 154 11/06/201 DECRET D'ALCALDIA Denegació de devolució de fiances en relació a l'exp.  
 103/13 
2014 / 155 11/06/201 DECRET D'ALCALDIA Comunicació previa Habitatge d'ús turistic exp.   
2014 / 156 12/06/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina per neteja de parcel.la exp.  
2014 / 157 12/06/201 DECRET D'ALCALDIA DECRET PAGAMENT A JUSTIFICAR FESTA  
 HOMENANTGE A LA VELLESA 2014 
2014 / 158 12/06/201 DECRET D'ALCALDIA PAGAMENT A JUSTIFICAR PER A COMPRAR UNA  
 CISTERNA PER A AIGUA 
2014 / 159 16/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 71/14 
2014 / 160 16/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 65/14 
2014 / 161 16/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 66/14 
2014 / 162 16/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 67/14 
2014 / 163 16/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 68/14 
2014 / 164 16/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 60/14 
2014 / 165 17/06/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES REFERENTS A LES  
 PAGUES EXTRES DE JUNY DEL PERSONAL AL  
 SERVEI DE L'AJUNTAMENT 
2014 / 166 17/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'activitats 3/14 
2014 / 167 20/06/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, JUNY 
2014 / 168 20/06/201 DECRET D'ALCALDIA Acordant sobreseïment expedient informatiu incoat  
 per tal d'investigar incidències caixa corporació,  
 exercisis 2009/2010 
2014 / 169 23/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres 74/14 
2014 / 170 23/06/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS I ASSISTÈNCIA A PLENS I  
 COMISSIÓ DE COMPTES GENERALS REGIDORS  
 AJUNTAMENT, JUNY 
2014 / 171 23/06/201 DECRET D'ALCALDIA Autorització revetlla de San Joan Cristina Arriero  
2014 / 172 23/06/201 DECRET D'ALCALDIA Autorització revetlla de San Joan Mayte Toscano 
2014 / 173 25/06/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'activitats 9/12 
2014 / 174 25/06/201 DECRET D'ALCALDIA Denegació llicencia d'obres 31/14 
2014 / 175 26/06/201 DECRET D'ALCALDIA RESCINDIR CONTRACTE FRANCESCA RIERA PER 
  JUBILACIÓ 
2014 / 176 26/06/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTAR A LA SRA. DOLORS CABRERIZO  
 DES DEL 01.07.14 INTERINA FINS A LA  
 COBERTURA DE LA PLAÇA VACANT O  
2014 / 177 27/06/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ SR. JORGE FERNÁNDEZ PER A  
 COBRIR LES VANCANCES DE LA BRIGADA  
2014 / 178 30/06/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 17/14 
 
 
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 08/2014, 09/2014, 10/2014 i 
11/2014, refrendades abans del dia 03-07-2014,  data de la convocatòria del darrer Ple 
celebrat.   
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
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3er.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS JUDICIALS. 
 
Es dóna compte de la sentència de data 17 de juny d’enguany, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 3 de Girona, en relació al recurs interposat per Maquinaria Auladell, SL, contra 
aquest ajuntament per l’acord de Ple  pel qual es modifica el conveni de cessió anticipada de 
sòl de 12.000 m2 subscrit entre les parts en data 14 de gener de 2005, i que en la seva part 
dispositiva diu: 
 
“DECIDO: ESTIMAR el recurso deducido por MAQUINARIA AULADELL, SL contra el Acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de Riells i Viabrea de 27 de noviembre de 2012 por el que se 
acuerda modificar anticipadamente el convenio de cesión anticipada del suelo de 12.000 m2 
suscrito el 14 de enero de 2005 en el sentido de suprimir el pacto sexto que se declara NULO 
de pleno derecho con expresa imposición de costas. 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso ordinario de apelación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 81 de la Ley Jurisdiccional, a cuyo efecto se adjunta a la notificación, 
diligencia informativa de los depósitos precisos para recurrir...()” 
 

 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
4art.- DONAR COMPTE DE L’INFORME QUE S’EMET EN COMPLIMENT DE L’ORDRE 
HAP/2105/2012, D´1 D’OCTUBRE, PER LA QUE ES DESENVOLUPEN LES 
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ RELATIVA AL 1ER. 
TRIMESTRE DE 2014. (Execució pressupost 1er. T. 2.014). 
 
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 desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, relativa al 1er. trimestre de 2014, el qual va ser tramès al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques en data 07.05.2014. 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
5è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
09/06/2014, RELATIU A SOL�LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS 
FINANCERES PER A AQUELLES CORPORACIONS QUE ES VAN ACOLLIR A LA 1ª FASE 
DEL MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS MITJANÇANT OPERACIÓ DE 
PRÉSTEC (RDL 4/2012, DE 24 DE FEBRER). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09/06/2014, 
RELATIU A SOL�LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES PER A 
AQUELLES CORPORACIONS QUE ES VAN ACOLLIR A LA 1ª FASE DEL MECANISME DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS MITJANÇANT OPERACIÓ DE PRÉSTEC (RDL 4/2012, DE 
24 DE FEBRER). 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 09/06/2014, va acordar el següent: 
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“Sol�licitud de modificació de les condicions financeres per a aquelles corporacions 
que es van acollir a la 1ª fase del mecanisme de pagament a proveïdors mitjançant 
operació de préstec (RDL 4/2012, de 24 de febrer) 

 
En data 24 d’abril de 2014 es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics, per a la modificació de determinades condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Vista la possibilitat d’adherir-se a les noves condicions financeres de les operacions 
d’endeutament formalitzades en la primera fase del mecanisme de finançament per al 
pagament a proveïdors proposades. 
 
Vist que l’import pendent d’amortitzar per aquesta operació a data d’avui és de 1.026.411,93 
€. 
 
Que entre les condicions que se’ns ofereix, per aquesta corporació s’optaria per l’Opció 3: 
Reducció “màxima” del tipus d’interès en uns 140 punts bàsics, a la qual es descomptarà el 
possible cost de la intermediació bancària per canvi d’operativa i contractes, mantenint els 
actuals períodes d’amortització i de carència. 
 
A la vista del dipositat en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme  de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, en relació amb l’article 
22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, 
ACORDA:  
 
PRIMER.-  Acollir-se a les noves condicions financeres de les operacions d’endeutament 
formalitzades en la primera fase del mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors, 
i en concret la següent: 
Opció 3: Reducció “màxima” del tipus d’interès en uns 140 punts bàsics, a la qual es 
descomptarà el possible cost de la intermediació bancària per canvi d’operativa i contractes, 
mantenint els actuals períodes d’amortització i de carència. 
 
SEGON.- Que la Secretària – Interventora, procedeixi a comunicar de manera telemàtica a 
través de la OVEL la intenció d’aquest Ajuntament d’acollir-se a les mesures, i adjunti el PDF 
d’aquest acord. 
 
TERCER.- Acordar l’acceptació de les següents condicions generals: 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 
General de l’Estat d’acord amb el previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
 
Adhesió automàtica a la plataforma “Emprèn en 3” prevista en l’Acord del Consell de Ministres 
per impulsar i agilitar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial de 24 de maig de 2013. 
 
Procedir a la substitució immediata de, almenys, un 30% de les vigents autoritzacions i 
llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables, d’acord amb el previst en 
la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, i elaborar un informe 
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d’avaluació de les normes de l’entitat local que han de modificar-se per resultar incompatibles 
amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre, d’acord amb les directrius fixades pel Consell per a la 
unitat de mercat. 
 
QUART.- Confirmar el Pla d’Ajust vigent. 
 
CINQUÈ.- Ratificar aquest acord al Ple a la primera sessió plenària que se celebri.”  
 
D’acord amb el punt cinquè 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 09/06/2014 transcrita als 
efectes oportuns.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
6è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
09/06/2014, RELATIU A SOL�LICITUD D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA “EMPRÈN EN 
3” PER A IMPULSAR I AGILITZAR ELS TRÀMITS PER A L’INICI DE L’ACTIVITAT 
EMPRESARIAL, IMPULSAT PEL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09/06/2014, 
RELATIU A SOL�LICITUD D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA “EMPRÈN EN 3” PER A 
IMPULSAR I AGILITZAR ELS TRÀMITS PER A L’INICI DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL, 
IMPULSAT PEL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 09/06/2014, va acordar el següent: 

“Sol�licitud d’adhesió a la Plataforma “Emprèn en 3” per a impulsar i agilitar els 
tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial, impulsat pel  Consorci Administració 
Oberta de Catalunya. 
 
En data 24 d’abril de 2014 es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics, per a la modificació de determinades condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 
Vista la proposta de l’Àrea d’Hisenda sol�licitant la modificació de les condicions financeres per 
a aquelles corporacions que es van acollir a la 1ª fase del mecanisme de pagament a 
proveïdors mitjançant operació de préstec (RDL 4/2012, de 24 de febrer), de data 9 de juny 
de 2014 i el punt tercer on s’acorda l’acceptació de les següents condicions generals: 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 
General de l’Estat d’acord amb el previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
 
Adhesió automàtica a la plataforma “Emprèn en 3” prevista en l’Acord del Consell de Ministres 
per impulsar i agilitar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial de 24 de maig de 2013. 
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Procedir a la substitució immediata de, almenys, un 30% de les vigents autoritzacions i 
llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables, d’acord amb el previst en 
la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, i elaborar un informe 
d’avaluació de les normes de l’entitat local que han de modificar-se per resultar incompatibles 
amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre, d’acord amb les directrius fixades pel Consell per a la 
unitat de mercat. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, 
ACORDA:  
 
PRIMER.-  Acordar el compromís d’adhesió a la plataforma “Emprèn en 3” per a impulsar i 
agilitar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà donar 
compliment a aquesta obligació mitjançant la sol�licitud del servei de “Tramitació d’activitats 
empresarials al món local (Finestra Única Empresarial)” impulsat pel Consorci Administració 
Oberta de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i les administracions catalanes, quan s’hagin 
resolt les qüestions jurídiques i tecnològiques perquè aquesta iniciativa inclogui els serveis 
“Emprèn en 3”. 
 
SEGON.- Remetre de manera telemàtica el compromís d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la 
plataforma “Emprèn en 3” per a impulsar i agilitar els tràmits per a l’inici de l’activitat 
empresarial, mitjançant la sol�licitud del servei de “Tramitació d’activitats empresarials al món 
local (Finestra Única Empresarial)” a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya. 
 
TERCER.- Ratificar aquest acord al Ple a la primera sessió plenària que se celebri.” 
 
D’acord amb el punt tercer 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 09/06/2014 transcrita als 
efectes oportuns.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
7è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
09/06/2014, RELATIU A SOL�LICITUD D’ADHESIÓ AL PUNT GENERAL D’ENTRADA DE 
FACTURES ELECTRÒNIQUES DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT, A TRAVÉS 
DEL SERVEI e.FACT DEL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09/06/2014, 
RELATIU A SOL�LICITUD D’ADHESIÓ AL PUNT GENERAL D’ENTRADA DE FACTURES 
ELECTRÒNIQUES DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT, A TRAVÉS DEL SERVEI 
e.FACT DEL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 09/06/2014, va acordar el següent: 

“Sol�licitud d’adhesió al Punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració General de l’Estat, a través del servei e.FACT del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya. 
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En data 24 d’abril de 2014 es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics, per a la modificació de determinades condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Vista la proposta de l’Àrea d’Hisenda sol�licitant la modificació de les condicions financeres per 
a aquelles corporacions que es van acollir a la 1ª fase del mecanisme de pagament a 
proveïdors mitjançant operació de préstec (RDL 4/2012, de 24 de febrer), de data 9 de juny 
de 2014 i el punt tercer on s’acorda l’acceptació de les següents condicions generals: 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 
General de l’Estat d’acord amb el previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
 
Adhesió automàtica a la plataforma “Emprèn en 3” prevista en l’Acord del Consell de Ministres 
per impulsar i agilitar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial de 24 de maig de 2013. 
 
Procedir a la substitució immediata de, almenys, un 30% de les vigents autoritzacions i 
llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables, d’acord amb el previst en 
la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, i elaborar un informe 
d’avaluació de les normes de l’entitat local que han de modificar-se per resultar incompatibles 
amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre, d’acord amb les directrius fixades pel Consell per a la 
unitat de mercat. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, 
ACORDA:  
 
PRIMER.-  Acordar el compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE). Aquest Ajuntament podrà donar 
compliment a aquesta obligació mitjançant la sol�licitud del servei e.FACT de factura 
electrònica de les administracions catalanes, una vegada estigui resoltes les qüestions 
jurídiques i tecnològiques relatives a la seva integració i interoperabilitat amb la plataforma 
FACE de l’AGE. 
 
SEGON.- Remetre de manera telemàtica el compromís d’haver subscrit l’acte d’adhesió al 
Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat, 
mitjançant la sol�licitud del servei e.FACT de factura electrònica a través del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya. 
 
TERCER.- Ratificar aquest acord al Ple a la primera sessió plenària que se celebri.” 
 
D’acord amb el punt tercer 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 09/06/2014 transcrita als 
efectes oportuns.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
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8è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
09/06/2014, RELATIU AL COMPROMÍS DE SUBSTITUCIÓ IMMEDIATA D’UN MÍNIM 
DEL 30% DE LES VIGENTS AUTORITZACIONS I LLICÈNCIES D’INICI D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA PER DECLARACIONS RESPONSABLES O COMUNICACIONS PRÈVIES, 
D’ACORD AMB EL PREVIST EN LA LLEI 20/2013, DE 9 DE DESEMBRE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09/06/2014, 
RELATIU AL COMPROMÍS DE SUBSTITUCIÓ IMMEDIATA D’UN MÍNIM DEL 30% DE 
LES VIGENTS AUTORITZACIONS I LLICÈNCIES D’INICI D’ACTIVITAT ECONÒMICA 
PER DECLARACIONS RESPONSABLES O COMUNICACIONS PRÈVIES, D’ACORD AMB EL 
PREVIST EN LA LLEI 20/2013, DE 9 DE DESEMBRE.  
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 09/06/2014, va acordar el següent: 

“Compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents 
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables 
o comunicacions prèvies, d’acord amb el previst en la Llei 20/2013, de 9 de 
desembre. 
 
En data 24 d’abril de 2014 es publica l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics, per a la modificació de determinades condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Vista la proposta de l’Àrea d’Hisenda sol�licitant la modificació de les condicions financeres per 
a aquelles corporacions que es van acollir a la 1ª fase del mecanisme de pagament a 
proveïdors mitjançant operació de préstec (RDL 4/2012, de 24 de febrer), de data 9 de juny 
de 2014 i el punt tercer on s’acorda l’acceptació de les següents condicions generals: 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 
General de l’Estat d’acord amb el previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 
 
Adhesió automàtica a la plataforma “Emprèn en 3” prevista en l’Acord del Consell de Ministres 
per impulsar i agilitar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial de 24 de maig de 2013. 
 
Procedir a la substitució immediata de, almenys, un 30% de les vigents autoritzacions i 
llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables, d’acord amb el previst en 
la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, i elaborar un informe 
d’avaluació de les normes de l’entitat local que han de modificar-se per resultar incompatibles 
amb la Llei 20/2013, de 9 de desembre, d’acord amb les directrius fixades pel Consell per a la 
unitat de mercat. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, 
ACORDA:  
 
PRIMER.-  Acordar el compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents 
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables o 
comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació en breu de les ordenances tipus d’intervenció 
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municipal ambiental de seguretat i salut pública, i d’intervenció municipal en espectacles 
públics i activitats recreatives.  
 
SEGON.- Remetre de manera telemàtica el compromís de substitució immediata d’un mínim 
del 30% de les vigents autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions 
responsables o comunicacions prèvies. 
 
TERCER.- Ratificar aquest acord al Ple a la primera sessió plenària que se celebri.” 
 
D’acord amb el punt tercer 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 09/06/2014 transcrita als 
efectes oportuns.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
9è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
23/06/2014, RELATIU A LA SOL�LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT 
D’EMPRESA I OCUPACIÓ 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/174/2014, DE 5 DE JUNY, 
PROJECTE: "CLASSIFICACIÓ D’ANDRÒMINES I RESIDUS SEGONS ORIGEN (PAPER, 
PLÀSTIC, METALL, REBUIG, ...) PROVINENTS DE LES ZONES VERDES". 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23/06/2014, 
RELATIU A LA SOL�LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I 
OCUPACIÓ 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/174/2014, DE 5 DE JUNY, PROJECTE: 
"CLASSIFICACIÓ D’ANDRÒMINES I RESIDUS SEGONS ORIGEN (PAPER, PLÀSTIC, 
METALL, REBUIG, ...) PROVINENTS DE LES ZONES VERDES". 
 
La Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2014,  va aprovar per unanimitat dels 
assistents,  el següent ACORD: 
 

“Sol�licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i 
Ocupació, 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/174/2014, de 5 de juny 
 
Vista l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del programes Treball i Formació per a persones 
en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, per part del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 
Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea té previst portar a terme el projecte “Classificació 
d’andròmines i residus segons origen (paper, plàstic, metall, rebuig,...) provinents 
de les zones verdes”. 
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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/174/2014, de 
5 de juny.  
 
SEGON.- APROVAR la realització del projecte "Classificació d’andròmines i residus 
segons origen (paper, plàstic, metall, rebuig,...) provinents de les zones verdes". 
  
TERCER.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció. 
 
QUART.- FACULTAR a l’Alcalde-President per a 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 23 de juny de 2014, transcrit 
anteriorment. “ 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
10è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
23/06/2014, RELATIU A LA SOL�LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT 
D’EMPRESA I OCUPACIÓ 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/174/2014, DE 5 DE JUNY, 
PROJECTE: “CONSTRUCCIÓ D’UNA BARBACOA MUNICIPAL I ADEQUACIÓ DELS 
ESPAIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES”.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23/06/2014, 
RELATIU A LA SOL�LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I 
OCUPACIÓ, 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/174/2014, DE 5 DE JUNY, PROJECTE: 
“CONSTRUCCIÓ D’UNA BARBACOA MUNICIPAL I ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE 
RECOLLIDA DE DEIXALLES”.  
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La Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2014,  va aprovar per unanimitat dels 
assistents,  el següent ACORD: 
 

“Sol�licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i 
Ocupació,  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/174/2014, de 5 de juny 

 
Vista l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del programes Treball i Formació per a persones 
en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, per part del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 
Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea té previst portar a terme el projecte “Construcció 
d’una barbacoa municipal i adequació dels espais de recollida de deixalles”. 
  
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/174/2014, de 
5 de juny.  
 
SEGON.- APROVAR la realització del projecte “Construcció d’una barbacoa municipal i 
adequació dels espais de recollida de deixalles”. 
  
TERCER.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana la 
subvenció. 
 
QUART.- FACULTAR a l’Alcalde-President per a 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 23 de juny de 2014, transcrit 
anteriorment. “ 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
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11è.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA DE LES TRANSMISSIONS DERIVADES 
D’EXECUCIONS HIPOTECÀRIES DE L’HABITATGE HABITUAL. 
 
Es dóna compte de la proposta que tenia per finalitat: 
 
“EXAMEN I APROVACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA DE LES TRANSMISSIONS DERIVADES 
D’EXECUCIONS HIPOTECÀRIES DE L’HABITATGE HABITUAL 

 

Atès que en l’actual conjuntura econòmica són moltes les famílies que no poden fer front a les 
obligacions hipotecàries que al seu dia van concertar per adquirir l’habitatge habitual. 
 
Atès que és evident que les famílies que perden la seva residència perquè no poden fer front a 
les seves obligacions econòmiques, constitueixen un del principals col�lectius que poden 
situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen per tant objecte d’especial atenció en l’àmbit de 
les polítiques públiques de protecció social. 
 
Atès que en les situacions exposades anteriorment, a banda que les persones  perdin el seu 
habitatge habitual, i en alguns casos continuïn sent deutors de part del préstec o del crèdit 
hipotecari, l’ajuntament ha de practicar liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVNU) que també hauran de pagar. 
 
Atès que la Llei reguladora de les hisendes locals vigents (TRHL), no preveu que les 
ordenances fiscals puguin regular bonificacions sobre la quota de l’impost en els casos en què 
la transmissió de l’habitatge hagi estat conseqüència de la seva pèrdua arran d’un 
procediment d’execució. Tampoc contempla cap exempció per a aquest supòsits. En aquest 
sentit, cal remarcar que, de conformitat amb l’article 8 de la Llei General Tributària, 
l’establiment de les exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions i altres beneficis o 
incentius fiscals, s’han de regular per Llei. 

Atès que cal recordar que l’article 31 de la Constitució Espanyola estableix que tothom 
contribuirà al sosteniment de les despeses públiques, d’acord amb la seva capacitat 
econòmica, mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i 
progressivitat que, en caps cas, tindrà abast confiscatori. 
 
Atès que el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de 
deutors hipotecaris sense recursos, introdueix a l’article 9 una modificació del TRLHL, 
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 i estableix que: 
 
“3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2 
del Reial decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos, en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge prevista en 
l’apartat 3 de l’annex de l’esmentada norma, té la consideració de subjecte passiu substitut 
del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del 
contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes”. 
 
Atès que tanmateix, val a dir d’aquesta mesura no se’n poden beneficiar totes les persones 
que es trobin en la situació descrita anteriorment, sinó que, tal com diu la norma, només és 
aplicable a un grup molt reduït de deutors hipotecaris. Per això entenem que aquesta 
modificació introduïda pel legislador estatal no és suficient per evitar que les persones que 
hagin perdut la titularitat del seu habitatge habitual com a conseqüència de subhastes o 
procediments d’execució hipotecària els sigui liquidat l’impost esmentat. 
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Vist l’expedient administratiu de referència, es proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD: 
 

PRIMER.- INSTAR  al Govern de l’Estat espanyol a complementar la modificació de l’art. 106 
del vigent text regulador de la vigent Llei de les hisendes locals en el sentit de fer extensiva a 
totes les adjudicacions hipotecàries d’habitatges de primera residència la consideració de 
l’entitat adquirent de l’immoble com a subjecte passiu del contribuent, establerta en l’art. 9 
del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos, únicament en el cas de l’entrega de la vivenda com a dació en 
pagament. 
 
SEGON.- Que mentre no s’aprovi una modificació legislativa de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, els ajuntaments afectats podrien, en l’àmbit de les seves competències, a 
través de la implantació de programes d’ajuts econòmics de caràcter social, adreçats a les 
persones físiques que han perdut la seva vivenda habitual, establir mesures compensatòries 
per tal de no empitjorar la situació en què ja es troba l’executat hipotecari, amb el pagament 
d’aquest impost. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord Al Govern de l’Estat espanyol, i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 
Es sotmet a votació i és  aprovada per unanimitat dels assistents, la retirada de l’ordre del dia 
de la proposta referent a aquest punt, per considerar la no procedència del seu debat, arran 
de la publicació del corresponent RDL amb posterioritat a la redacció de la proposta (RDL 
8/2014 publicat al BOE de data 05/07/2014).  

 
 
12è.- CREACIÓ DEL FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE TITULARITAT 
D’AQUEST AJUNTAMENT  ”ACTUACIONS VIGILANTS”. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“CREACIÓ DEL FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE TITULARITAT 
D’AQUEST AJUNTAMENT  ”ACTUACIONS VIGILANTS” 

Fets 

L’ajuntament de Riells i Viabrea disposa de fitxers de dades de caràcter personal creats amb 
anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
Aquests fitxers, i les mesures de seguretat que s’hi apliquen, figuren detallats en el Document 
de seguretat de l’ajuntament. En l’actualitat es fa necessari crear un nou fitxer en el qual es 
tractaran dades vinculades o derivades de les actuacions dels vigilants municipals.  
 
La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les 
administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de 
creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de caràcter general. Un 
cop aprovada definitivament, la informació bàsica dels fitxers s’ha de notificar a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (art. 11.2.a de la Llei 32/2010, d‘1 d’octubre, de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades) per a la seva inscripció al Registre de fitxers públics. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.- APROVAR la creació d’un fitxer propi de l’ajuntament de Riells i Viabrea 
(Responsable del fitxer en els termes de la normativa de protecció de dades) en els termes 
següents: 
 
1.- Nom del fitxer: Actuacions vigilants. 
 
2.- Finalitat i usos: Registre d’intervencions administratives, informatives, assistencials, de 
seguretat ciutadana, de seguiment del compliment d’ordenances, i normes.  
 
3.- Persones o col�lectius afectats: Persones relacionades amb intervencions administratives, 
assistencials, ateses amb finalitats d’informació o relacionades amb infraccions. 
 
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal; d’altres 
persones físiques diferents de l’interessat; d’administracions públiques. 
 
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis o declaracions. 
 
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE, adreça 
postal i electrònica, telèfon, imatge, signatura o empremtes; infraccions penals, infraccions 
administratives; dades bancàries, propietats o possessions (vehicle), llicències / permisos, 
característiques físiques, marques físiques, dades familiars, data i lloc de naixement, sexe, 
nacionalitat, activitats i negocis; dades de salut. 
 
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat. 
 
8.- Cessions: Cossos i forces de seguretat, Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, Direcció General de Trànsit. 
9.- Transferències internacionals: No es preveuen. 
 
10.- Unitat responsable: Vigilants municipals. 
 
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i 
cancel�lació: Ajuntament de Riells i Viabrea – Vigilants municipals.  
 
12.- Nivell de seguretat: Alt. 
 
SEGON.- S’ADOPTARAN les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de 
garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu 
dels seus drets per part de les persones afectades o interessades. S’APLICARAN les mesures 
de seguretat de nivell alt exigides per la normativa. El detall de les mesures i la seva aplicació 
concreta figuren en el Document de seguretat de l’ajuntament. “ 
 
 
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 
Jordi Comas i Murtró CiU En contra 
Carles Taberner i Llastarri CiU En contra 
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Jordi Joan Palau i Fàbregas RV-E A favor 
José Antonio Rodríguez i Gragera RV-E A favor 
 
S’aprova per  8 vots a favor i 2 en contra. 
 
 
13è.- RESOLUCIÓ AL�LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA DE 
CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RESOLUCIÓ AL�LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària de data 12 de maig de 2014, va aprovar inicialment  
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana. 
En compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 178 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, s’ha 
sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent 
de la seva publicació mitjançant anunci en el BOP núm. 99 de 26/05/2014, en el DOGC núm. 
6629 de 23/05/2014, en el Diari de Girona de 21/05/2014 i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, perquè els interessats poguessin examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que estimessin pertinents. 
 
Durant el període d’exposició al públic de l’expedient, s’ha presentat la següent al�legació: 
 
Escrit de data 28 de juny de 2014, presentat pel Sr. Jordi Joan Palau, regidor del grup 
municipal d’ICV-ENTESA de Riells i Viabrea (Reg. Entrada núm. 1413, de data 28 de juny de 
2014), proposant que en la secció 2a: SOROLLS MOLESTOS, es reguli l’emissió de sorolls, per 
tal d’afavorir el descans i l’harmonia entre els veïns de Riells i Viabrea i mentrestant no es 
disposi del mapa acústic del municipi, acotant les activitats que puguin generar sorolls 
molestos en els dies de descans com són dissabtes, diumenges i festius al següent horari de 
10 a 14 i de 17 a 21. aquesta proposta i en període proves es farà els mesos de juliol i agost. 
 
D’acord amb aquests antecedents, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- ESTIMAR l’al�legació formulada pel Sr. Jordi Joan Palau, regidor del grup municipal 
d’ICV-ENTESA de Riells i Viabrea (Reg. Entrada núm. 1413, de data 28 de juny de 2014), 
durant el període d’exposició al públic de l’expedient corresponent a l’aprovació de l’Ordenança 
de civisme i convivència ciutadana del municipi de Riells i Viabrea, i PROCEDIR a la seva 
modificació  mitjançant la inclusió de la proposta formulada. 
 
SEGON.- APROVAR definitivament l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana del 
municipi de Riells i Viabrea, quin text s’adjunta a la present proposta d’acord. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord i el text íntegre de l’Ordenança als òrgans competents 
de l´Administració de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat. 
 
QUART.- PUBLICAR  el text íntegre amb les modificacions introduïdes en   el Butlletí Oficial 
de la Província i ressenya al DOGC.” 
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Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
14è.- PROPOSTA FESTES LOCALS AL MUNICIPI PER A L’ANY 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“ PROPOSTA FESTES LOCALS AL MUNICIPI PER A L’ANY 2015. 
 
Vista l’ Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, 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 2015, publicada al DOGC núm.  6.613 de data 30 d’abril de 2.014.  

 
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 2015, el 
dilluns, dia 3 d’agost (Festa Major) i el divendres, dia 13 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.  
 
 
15è.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, AJUNTAMENT DE 
SANT FELIU DE BUIXALLEU, AJUNTAMENT D’ARBÚCIES I AJUNTAMENT DE RIELLS I 
VIABREA PER LA CESSIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL CAMÍ DE LA GI-552 A 
FOGUERES DE MONTSORIU. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Conveni entre la Diputació de Girona, l’ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, 
l’ajuntament d'Arbúcies i l’ajuntament de Riells i Viabrea per a la cessió a la 
Diputació de Girona del camí de la GI-552 a Fogueres de Montsoriu. 
 
Vist el projecte del conveni entre la Diputació de Girona, l’ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu, l’ajuntament d’Arbúcies i l’ajuntament de Riells i Viabrea relatiu la cessió a la 
Diputació de Girona del camí de la GI-552 a Fogueres de Montsoriu, quina transcripció literal 
és la següent:  
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“I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
Diputació de Girona, representada pel seu president, senyor Joan Giraut i Cot, assistit pel 
secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord 
del Ple de ..................................... 
 
Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, representat pel seu alcalde president, senyor Josep 
Roquet i Avellaneda, assistit per la secretària, senyora Pilar Berney i Pujol, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Ple de................................... 
 
Ajuntament d'Arbúcies, representat pel seu alcalde president senyor Pere Garriga i Solà, 
assistit per la secretària, senyora Joana M. Llor i Serra, en virtut de les facultats conferides per 
acord del Ple de ................................................... 
 
Ajuntament de Riells i Viabrea, representat pel seu alcalde president senyor Josep M. Bagot i 
Belfort, assistit per la secretària, senyora Montserrat Bertran i Roca, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de ................................................... 
 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
 
1.- Els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals faculten a les 
administracions públiques de Catalunya per a subscriure convenis en l’àmbit de les seves 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 

2.- La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local que transcorre per les comarques 
gironines d’acord amb l’ordenació de carreteres de Catalunya establerta en el Text refós de la 
Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). A aquesta xarxa, d’acord amb els 
articles 6.3 de la Llei esmentada i 4 del Reglament General de Carreteres (Decret 293/2003, 
de 18 de novembre), s’hi poden integrar les vies que reuneixin les condicions funcionals de 
carretera, essent requisit previ per a la integració la prèvia redacció del corresponent pla 
zonal, el qual definirà el seu traçat i les seves característiques tècniques. La Diputació de 
Girona té redactat i aprovat el Pla zonal (Pla de carreteres de les comarques gironines) el qual 
actualment està en fase d’aprovació definitiva per part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

     3.- El camí de la GI-552 a Fogueres de Montsoriu reuneix els requisits funcionals per integrar-
se a la xarxa local que gestiona la Diputació de Girona, com indica el Pla esmentat, en el que 
se’l descriu amb el codi 8.08.1.  
Té una longitud de 4.870 metres, amb una amplada mitja de 6,40 metres. Disposa de ferm 
asfàltic i d’un sistema de drenatge transversal compost per 5 obres de diversa tipologia, que 
desguassen tant el sistema hidrològic que creua com les aigües provinents de les cunetes. 
Disposa de cunetes revestides i de terra amb diversos passos salvacunetes. La carretera en la 
seva major part es formà a mitja vessant, per la qual cosa disposa de talussos tant de 
desmunt com de terraplè. 
El vial reuneix les condicions funcionals de carretera codificada, atès que connecta el nucli de 
Fogueres de Montsoriu amb la carretera comarcal GI-552. Per aquest motiu està inclòs en el 
Pla zonal amb el codi 8.08.1 com a via susceptible d’integrar-se a la xarxa viària local. 
 

4.- La integració del camí a la xarxa viària local requereix que prèviament aquest reuneixi les 
condicions tècniques que el propi Pla zonal defineix. Es tracta de les actuacions següents: 

     a) Sega dels marges 
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     b)Neteja i adequació dels sistema de drenatge: cunetes, passos i tubs transversals 
     c)Rehabilitació del ferm asfàltic, amb arranjament d’assentaments i flonjalls 
    d)Senyalització vertical, de codi i orientació, fitació quilomètrica 
    e)Senyalització horitzontal 

 
5.- Els Ajuntaments afectats, coneixedors i conformes amb les previsions que el Pla zonal fa 
per aquest camí i amb el nou règim jurídic de la franja de protecció d’aquest, manifesten la 
conveniència d’integrar aquest camí a la xarxa viària local de la Diputació, la qual cosa 
comportarà una millora substancial en la seva explotació i conservació. 
 

6.- Ateses les circumstàncies exposades, totes les parts consideren necessari traspassar el vial 
municipal esmentat a la Diputació de Girona, per a la seva incorporació a la seva xarxa viària 
local, prèvia execució de les obres de condicionament que s’han indicat, tan aviat com sigui 
possible. 
 

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
 
PACTES 
 
1. Objecte del Conveni. 
 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni fixar els compromisos de col�laboració entre les parts 
signatàries en relació al traspàs del camí d’accés a Fogueres de Montsoriu, que s’inicia al PK 
7+300 de la GI-552, i que seguidament es descriu, a la Diputació de Girona per a la seva 
incorporació a la xarxa viària local; i també en relació a les actuacions a realitzar en la 
definició, execució i finançament de les obres de rehabilitació d’aquest, indicades en l’apartat 
4t de l’antecedent II. 
 
El vial que motiva aquest conveni es pot descriure amb els seus inicis i finals: 
 

• Inici: cruïlla amb la GI-552, quan el camí té la seva amplada nominal coordenades eix: 
X= 462.282; Y= 4.624.194 

 
• final: entrada al nucli de Fogueres de Montsoriu, abans de la barrera coordenades eix: 
X= 460.583; Y= 4.625.363 

 
Té una longitud de 4.870 metres, es troba a cavall dels municipis de Sant Feliu de Buixalleu, 
Arbúcies i Riells i Viabrea, i s’identifica gràficament en el plànol que s’acompanya com a 
annex a aquest conveni. Els límits entre els tres municipis intercepten el vial en diversos 
punts. 
 
Els trams corresponents a cada municipi tenen les referències cadastrals següents: 
 
Del PK al PK Municipi Referència cadastral 
0 530 Sant Feliu de Buixalleu 17169A01309006 
530 3.220 Sant Feliu de Buixalleu 17169A01030009 
3.220 4.510 Arbúcies s/n 
4.510 final Riells i Viabrea 17155A00709002 (p) 

 
 

Se li assigna el codi provisional següent: GI-aaaa. 
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2. Obligacions dels Ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu, Arbúcies i Riells i 
Viabrea. 
 
1. Cessió. Els Ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu, Arbúcies i Riells i Viabrea cedeixen 
gratuïtament a la Diputació de Girona la titularitat dels respectius trams del vial descrit en 
el pacte anterior, lliures de càrregues, per a la seva incorporació a la xarxa viària local. 
L’objecte de la cessió, a més del vol i el subsòl, el conforma la calçada i els seus elements 
funcionals i tècnics, això és: ferm, senyalització vertical, elements d’abalisament, 
drenatge, etcètera, inclosos els talussos tant de terraplè com de desmunt que conformen 
el vial. 

2. Autorització d’obres. Tots tres Ajuntaments autoritzen a la Diputació de Girona a executar 
les obres de “Rehabilitació del ferm i altres elements tècnics del camí d’accés a Fogueres 
de Montsoriu”, previstes en l’apartat 4t de l’antecedent II. 

3. Planejament urbanístic. A partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni, ambdós 
Ajuntaments inclouran en la primera modificació i/o revisió del planejament urbanístic 
municipal que promoguin, fins a la seva aprovació definitiva, la previsió del camí d’accés a 
Fogueres de Montsoriu i la seva zona d’influència com a sistema viari general i sistema de 
protecció viari, respectivament, d’acord amb el que estableix la legislació de carreteres i la 
legislació urbanística de Catalunya. Les responsabilitats que es puguin derivar de la manca 
de compliment d’aquesta obligació recauran exclusivament en l’ajuntament que no 
compleixi. 
En tot cas, des de l’entrada en vigor d’aquest conveni i fins que les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic municipal en el sentit indicat no hagin culminat, els 
Ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu, Arbúcies i Riells i Viabrea no atorgaran cap 
llicència urbanística que afecti la via objecte de traspàs i/o una franja adjacent de 30 
metres, a banda i banda de la via, a comptar des de l’aresta exterior de l’esplanació, sense 
l’informe previ i vinculant de la Diputació de Girona. 

4. Els tres Ajuntaments es comprometen a proporcionar a la Diputació de Girona tota la 
informació de què disposin respecte totes les construccions, instal�lacions i serveis 
existents en la franja de 30 metres a comptar des de l’aresta exterior de l’esplanació, a 
banda i banda del camí objecte de cessió, quan aquesta li ho sol�liciti. 

 
3. Obligacions de la Diputació de Girona. 
 
1. Acceptació de la cessió. La Diputació de Girona accepta el traspàs del camí d’accés a 
Fogueres de Montsoriu indicat en el pacte primer que li cedeixen els Ajuntaments de Sant 
Feliu de Buixalleu, Arbúcies i Riells i Viabrea la qual serà efectiva des de la data de la 
signatura de l’acta de recepció de les obres indicades. A aquest efecte, la Diputació de 
Girona, una vegada subscrita l’acta de recepció, ho posarà en coneixement dels 
Ajuntaments i els en trametrà una còpia. 

2. Obres. La Diputació de Girona definirà tècnicament, tramitarà fins a la seva aprovació, 
contractarà i executarà les obres de “Rehabilitació del ferm i altres elements tècnics del 
camí d’accés a Fogueres de Montsoriu”, previstes en l’apartat 4t de l’antecedent II d’aquest 
Conveni, amb càrrec al seu pressupost. 

 
4. Condició suspensiva. 
 
L’efectivitat de la incorporació al Catàleg de carreteres codificades del camí d’accés a Fogueres 
de Montsoriu restarà subjecta a l’aprovació definitiva del Pla zonal. 
 
5. Termini de vigència i pròrrogues. 
 
Aquest conveni serà vàlid i eficaç des de l'última signatura d’aquest i el seu termini de vigència 
serà de tres anys, prorrogable per dos anys més pel cas que per causes justificades no 
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s’haguessin acomplert els compromisos assolits, excepte els apartats 3r i 4t del pacte núm. 2 i 
el pacte núm. 6, que tindran caràcter indefinit. 
 
6. Responsabilitat de les parts. 
 
Les responsabilitats de tot tipus que es puguin derivar respecte la via objecte d’aquest conveni 
fins a la signatura de l’acta de recepció de les obres correspondran als Ajuntaments de Sant 
Feliu de Buixalleu, Arbúcies i Riells i Viabrea segons correspongui. 
 
No obstant això, la responsabilitat que es generi durant l’execució de les obres o bé amb 
posterioritat però derivada d’una deficient execució correspondrà a l’empresa adjudicatària 
d’aquestes en els termes que disposa la legislació vigent. 
 
7. Resolució. 
 
Aquest Conveni es resoldrà per desistiment o incompliment de les obligacions assumides per 
part d’una de les entitats intervinents. En aquest cas, la cessió de titularitat quedarà sense 
efecte i els ajuntaments haurien d’abonar a la Diputació totes les despeses que aquesta 
hagués realitzat (cost del projecte, obres, expropiacions, etcètera) i els danys i perjudicis que 
aquesta situació generés. 
 
8. Jurisdicció. 
 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació al compliment d’aquest conveni es 
resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la 
data que s’assenyalen”. 
 
Vistos els informes favorables emesos, en data 30/06/2014, per Secretaria-Intervenció i  per 
l’arquitecte tècnic municipal respectivament.” 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni entre la Diputació de Girona, l’ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu, l’ajuntament d’Arbúcies i l’ajuntament de Riells i Viabrea relatiu la cessió a la 
Diputació de Girona del camí de la GI-552 a Fogueres de Montsoriu. 
 
SEGON.- PRACTICAR  a l’Inventari de Béns Municipal la baixa corresponent 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per a la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
16è.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 
DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL PER INSTAL�LACIÓ DE 
MÒDULS PREFABRICATS SECCIÓ D’INSTITUT, AL CARRER DELS PRATS, Nº 2. 
 
 Es dóna compte de la següent proposta: 
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“EXP.: 69/14 
PROMOTOR: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
EMPLAÇAMENT: C/ dels Prats, nº 2. Urbanització Can Plana 
ASSUMPTE: Infraestructura de fonaments i instal�lacions per a mòduls prefabricats 
Secció d’Institut (SIN) de Riells i Viabrea 
 
Vist l’expedient 69/14, instruït en nom del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, en sol�licitud de llicència municipal d’obres d’infraestructura de fonaments i 
instal�lacions per a mòduls prefabricats Secció d’Institut (SIN) de Riells i Viabrea, al carrer dels 
Prats, s/n.  
 
Atès els informes favorables emesos pels serveis tècnics i jurídics de l’ajuntament, i obrants 
en l’expedient. 

 
Atès el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i les modificacions operades per l’art. 64 de la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 

 
Atès el que disposa l’article 6è de l’ordenança fiscal núm. 5, Reguladora de l’Impost de 
Construccions, Instal�lacions i Obres, en concordança amb l’art. 103 del RDL 2/2004 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sobre bonificacions 
potestatives de l’impost. 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 

                                                  
PRIMER.- DECLARAR l’obra objecte d’aquesta llicència, d’especial interès i utilitat municipal, 
per la concurrència de circumstàncies socials i culturals que preveu l’article 103 de text Refós 
de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004.  
 
SEGON.- ATORGAR al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya llicència 
municipal d’obres d’infraestructura de fonaments i instal�lacions per a mòduls prefabricats 
Secció d’Institut (SIN) de Riells i Viabrea, al carrer dels Prats, s/n.  
 
TERCER.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del Planejament 
Urbanístic i de les ordenances municipals vigents, a les condicions generals i especials que 
s’annexen en full apart, i a les següents condicions particulars: 
 
1.- Per a la instal�lació dels mòduls prefabricats en una segona fase, caldrà la presentació de 
la documentació corresponent al projecte bàsic i executiu dels mateixos. 

2.- Abans de l’inici de les obres d’aquesta primera fase caldrà la presentació de la següent 
documentació: 

a. Nomenament del contractista de les obres 
 
QUART.- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                             
Impost sobre construccions, instal�lacions i obres. 4% s/18.480,33 = 739,21 
Bonificació del 95% per tractar-se d’una obra d’especial d’interès i/o utilitat municipal                                                      
                                                                                             TOTAL       36,96€ 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                          



 

 

 

23 

Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/18.480,33 
           TOTAL       151,53€ 

o Per l’aplicació de l’art. 11 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya     

           TOTAL      150,00 € 
                       
                              IMPORT TOTAL A INGRESSAR:                            336,49 €” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
17è.- SOL�LICITUD DE POSADA EN MARXA DE LES MESURES DE FINANÇAMENT 
PREVISTES EN LA LLEI 3/2009, DE 10 DE MARÇ, DE REGULARITZACIÓ I MILLORA 
D’URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“SOL�LICITUD DE POSADA EN MARXA DE LES MESURES DE FINANÇAMENT PREVISTES 
EN LA LLEI 3/2009, DE 10 DE MARÇ, DE REGULARITZACIÓ I MILLORA 
D’URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS  
 
La Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, té per objecte establir les mesures i els instruments per a fer possible la 
regularització de les urbanitzacions que presenten dèficits de serveis i d’urbanització, sent la 
seva finalitat principal la d’afavorir la finalització de les obres d’urbanització i l’establiment de 
serveis a les urbanitzacions, amb l’objectiu d’assolir la integració en el municipi i de millorar-
ne la qualitat de vida dels residents, en el marc d’un desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
D’entre les mesures establertes per la Llei, en destaquen les de finançament,  i que podem 
classificar en: 
 
1.- Fons per a la regularització d’urbanitzacions. Línia d’ajuts pels ajuntaments en quins 
termes municipals hi hagi urbanitzacions que són objecte d’aquesta llei, i per fomentar la 
formulació i l’execució de programes d’adequació de les urbanitzacions incloses en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta llei i per a les altres actuacions que disposa l’article 19.3 de la Llei 
(l’elaboració de plans urbanístics i projectes d’urbanització, l’adquisició de sòl, els projectes 
específics en matèria de telecomunicacions, paisatge o prevenció d’incendis, i executar 
algunes obres de millora a les urbanitzacions). 
 
2.- Finançament de l’execució de la urbanització. Línia d’ajuts per als ajuntaments que hagin 
formulat un programa d’adequació, amb l’objectiu de facilitar la celeritat en l’execució de les 
obres d’urbanització i en la implantació de serveis, i de garantir el compliment de les 
obligacions contractuals i tributàries. Els ajuts consisteixen en préstecs de l’Institut Català del 
Sòl per a la totalitat o una part dels fons necessaris per a fer front a aquests objectius, i es 
formalitzen per mitjà d’un conveni que ha de concretar les obligacions de les parts. 
 
3.- Ajuts als parcel�listes. Línia d’ajuts per al pagament de les quotes d’urbanització als titulars 
de parcel�les situades en urbanitzacions que es regularitzin d’acord amb el que estableix 
aquesta llei i que compleixin els requisits que determina la Llei. Els ajuts consisteixen en 
préstecs subvencionats per a pagar les quotes d’urbanització. 
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Fins el dia d’avui, les úniques mesures de finançament desenvolupades pel departament 
competent de la Generalitat de Catalunya des de l’entrada en vigor de la Llei, han estat les 
següents: 
 

- L’any 2009, la primera convocatòria d’ajuts dirigida a ajuntaments per redactar els 
programes d’adequació. 

 
- L’any 2010, la segona (i última) convocatòria d’ajuts dirigida a ajuntaments per 

redactar els programes d’adequació, i la primera (i última) convocatòria d’ajuts per a 
l’execució de la urbanització. 

 
Aquest desplegament es considera clarament insuficient per aconseguir els objectius i finalitats 
determinats per la mateixa Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. En aquest sentit, els ajuntaments que han confiat 
legítimament en l’aplicació dels mecanismes previstos en la Llei i que ja han endegat, i fins i 
tot finalitzat, el programa d’adequació, i, en conseqüència, els parcel�listes afectats, tenen 
greus dificultats per promoure i finançar la fase d’execució de les obres d’urbanització.  
 
Aquest ajuntament ha resultat beneficiari l’any 2010 en un ajut per un import de 300.000 €, 
per desenvolupar el programa d’adequació de la urbanització Can Salvà 2ª fase. A dia d’avui, 
un cop justificat el compliment de les obligacions derivades de l’atorgament de la subvenció, i 
reduït l’import de la subvenció de forma proporcional a l’import justificat (250.661,32 €), 
només s’ha cobrat un import de 69.696,97,-€. Posats en contacte amb l’àrea gestora de la 
Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Millora d’Urbanitzacions de la Subdirecció General 
d’Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes, informen que no hi ha previsió de pagament, ja 
que no existeix dotació econòmica en el pressupost vigent de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta situació genera importants tensions de tresoreria en aquest ajuntament, ja que les 
despeses justificades estan oportunament pagades. En aquesta mateixa situació s’hi troben la 
gran majoria d’ajuntaments beneficiaris de les subvencions atorgades en les convocatòries de 
l’any 2009 i de l’any 2010.  
 
De conformitat amb l’anterior, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.-  INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya la posada en marxa per part del 
departament competent en la matèria, de les mesures de finançament previstes en la Llei 
3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 
 
SEGON.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que el vigent pressupost de la 
Generalitat de Catalunya estableixi, de forma urgent i prioritària, la dotació econòmica 
adequada i suficient per fer front al pagament, als ajuntaments beneficiaris dels ajuts ja 
justificats, dels imports pendents de cobrament. 
 
TERCER.- ESTUDIAR prendre les accions legals oportunes conjuntament amb els 
ajuntaments afectats per la falta de cobrament  dels ajuts esmentats. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als diferents 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Àrea de Millora d’Urbanitzacions de la 
Subdirecció General d’Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes de la Secretaria d’Habitatge i 
Millora Urbana, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i als 
ajuntaments beneficiaris dels ajuts corresponents a les convocatòries dels anys 2009 i 2010.” 
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Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
18è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE  
 
L’ajuntament de Riells i Viabrea s’ha adherit al Pacte d’alcaldes per assolir l’objectiu establert 
per la UE de reduir al 2020, com a mínim, el 20% de les emissions de CO2 al seu territori 
mitjançant la implementació d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. 
 
Per tal de redactar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, l’ajuntament de Riells i Viabrea va 
sol�licitar a la Diputació de Girona un ajut dins del programa “Del pla a l’acció”, que 
subvenciona aquesta actuació, sempre i quant se segueixi la metodologia proposada per la 
Diputació de Girona. 
 
El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant conveni amb aquest Ajuntament, s’ha encarregat 
de la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. 
 
En data 25 de febrer de 2013 es va procedir a la seva aprovació per Junta de Govern Local, la 
qual es va ratificar pel Ple en data 25 de març de 2013. 
 
En data 2 de maig de 2014 s’ha rebut versió definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible emesa pel Consell Comarcal de la Selva. 
 
Vist el que s’exposa aquesta regidoria proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER.-  APROVAR la versió definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible redactat 
pel Consell Comarcal de La Selva, condicionant-lo a la disponibilitat pressupostària i a les fonts 
de finançament disponibles, desestimant la seva execució en cas que la disponibilitat no sigui 
suficient o no estigui garantida. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura dels documents escaients per a l’efectivitat 
del present acord. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a totes les persones i organismes interessats.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
19è.- RENÚNCIA SUBVENCIÓ PUOSC 2012 PER LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL 
NUCLI DE L’ESTACIÓ A CANVI DEL 50% DE LA SUBVENCIÓ INICIALMENT ATORGADA 
PER TAL DE DESTINAR-LA A DESPESA CORRENT O REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RENÚNCIA SUBVENCIÓ PUOSC 2012 PER LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL 
NUCLI DE L’ESTACIÓ A CANVI DEL 50% DE LA SUBVENCIÓ INICIALMENT ATORGADA 
PER TAL DE DESTINAR-LA A DESPESA CORRENT O REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC. 
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L’Ajuntament de Riells i Viabrea té inclosa dins l’anualitat 2012 del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya la següent actuació: 
 

• Actuació núm.: 2012/993 
• Títol: Urbanització de la plaça del nucli de l’Estació 
• Pressupost total: 89.214,60 euros 
• Subvenció PUOSC-MN: 60.000,00 euros 

 
La disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, excepcionalment per a l’any 2014, preveu que 
els ens locals beneficiaris del PUOSC que tinguin pendent d’adjudicar obres i inversions 
corresponents al PUOSC 2011 i 2012, puguin renunciar a l’execució d’aquestes obres i 
inversions, amb el conseqüent dret a la tramitació del pagament del 50% de la subvenció 
inicialment atorgada, que es pot destinar al pagament de despesa corrent o a la reducció de 
dèficit públic. 
 
Vistes les necessitats actuals del municipi, i donat que les obres per a la urbanització de la 
plaça del nucli de l’Estació, incloses en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya no han estat 
adjudicades, 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- RENUNCIAR a l’actuació, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 
següent: 
 

• Actuació núm.: 2012/993 
• Títol: Urbanització de la plaça del nucli de l’Estació 
• Pressupost total: 89.214,60 euros 
• Subvenció PUOSC-MN: 60.000,00 euros 
• DOGC nº 6079 2.3.2012 

 
SEGON.- SOL�LICITAR el pagament del 50% de la subvenció inicialment atorgada, per a 
destinar-la al pagament de despesa corrent o a la reducció de dèficit públic, d’acord amb el 
que disposa la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
al Departament d’Intervenció municipal.”  
 
 
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 
Jordi Comas i Murtró CiU Abstenció 
Carles Taberner i Llastarri CiU Abstenció 
Jordi Joan Palau i Fàbregas RV-E A favor 
José Antonio Rodríguez i Gragera RV-E A favor 
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S’aprova per  8 vots a favor i 2 abstencions. 
 
 
20è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ ESQUERRA-GIR-
AM, PSC-PM  I RV-E, A FAVOR D’UNA REFORMA CONSTITUCIONAL I LA 
CONVOCATÒRIA D’UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PER L’INICI D’UN 
PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA. 
 
Es dóna compte de la següent Moció  presentada pels grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM, 
PSC-PM i RV-E: 
 
“ MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ ESQUERRA-GIR-AM, 
PSC-PM  I RV-E, A FAVOR D’UNA REFORMA CONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒRIA 
D’UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PER L’INICI D’UN PROCÉS 
CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA 
 
Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i hereves 
del llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de manifestar que no 
acceptem un relleu automàtic mitjançant una Llei orgànica sense obrir l’oportunitat 
democràtica de consultar la ciutadania i debatre i decidir sobre el model d’estat. 
 
En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi de règim que viu 
el sistema polític i en especial el model d’estat i les relacions Catalunya-Espanya, aprovats 
després de la dictadura i en el període de la transició democràtica. Un model que ha regnat a 
l’Estat espanyol en els darrers 40 anys i que s’ha demostrat esgotat i accentuat pel fet que 
moltes generacions no l’han pogut escollir, demanda la reforma constitucional i la convocatòria 
d’un referèndum on sigui la ciutadania qui decideixi lliurement amb els seus vots tot allò que 
afecta les seves vides i on puguin decidir quin sistema polític, quin model econòmic, i quin 
model de societat desitgen.  
 
A la vegada ens reafirmem en la necessària continuïtat del procés de consulta sobre el futur 
polític de Catalunya.  
 
Per aquests motius, els grups polítics municipals d’ESQUERRA-GIR-AM, PSC-PM i RV-E, 
proposen al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- L’ajuntament de Riells i Viabrea  reclama a l’Estat espanyol impulsar un procés 
constituent per a plantejar la República i un altre model d’Estat utilitzant tots els mecanismes 
que preveu la Constitució Espanyola. 
 
SEGON.- Declarem esgotat el model d’estat actual, i cridem a la ciutadania a exigir la reforma 
de la Constitució i la convocatòria d’un referèndum, on sigui la ciutadania qui decideixi amb els 
seus vots la forma d’estat que prefereix. 
 
TERCER.- Declarem que hem de continuar el procés per a l’exercici del dret a decidir i que el 
poble de Catalunya s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre.  
 
QUART.- Fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat 
espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la Unió 
Europea.” 
 
 
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
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21è.- APROVACIÓ DEL MANIFEST PRESENTAT PEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE RV-
E, PER TAL D’INSTAR A LES ADMINISTRACIONS A L’ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS 
DE MILLORA A LA C-35. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DEL MANIFEST PRESENTAT PEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE RV-E, 
PER TAL D’INSTAR A LES ADMINISTRACIONS A L’ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS 
DE MILLORA A LA C-35.  
 
Vist el manifest presentat pel grup polític municipal de RV-E, quina transcripció literal és la 
següent: 
 
“A la C-35, al seu pas per Sant Celoni,  prou accidents!!! 
 
A la C-35, al seu pas per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria i Riells i Viabrea, s’ha enregistrat en 
els darrers 5 anys una mitjana de 20 accidents de carretera amb víctimes per any, i això 
sense comptar vianants, tant ferits com morts. De les dades disponibles se’n pot deduir que 
de les 30 víctimes de mitjana anual que produeixen els accidents, hi ha 
 
1 mort per any, 2 ferits greus per any i 27 ferits lleus per any. 
 
Tot això es produeix en una travessia en la qual s’hi fan al voltant de 20.000 desplaçaments 
diaris. Davant d’aquestes dades es fa palès que a Sant Celoni, Gualba, la Batllòria i Riells i 
Viabrea tenim un greu problema de mobilitat i seguretat que afecta tant als veïns dels 
municipis com la resta d’usuaris de la travessia que no resideixen ni als nostres municipis, ni a 
les rodalies.  
 
 La C-35, pateix un problema de saturació, sobretot a les hores punta. Creiem que tot això és 
degut a una mancança d’infraestructures i a la carència d’una òptima distribució de la 
mobilitat dins de la via i els seus accessos. Per tant, necessitem unes actuacions urgents 
que millorin la seva fluïdesa i seguretat. 
 
Davant d’aquesta situació el grup ICV Sant Celoni La Batllòria va fer un primer pas i va instar 
el Grup parlamentari ICV-EUiA a que presentés una proposta de resolució sobre la millora de 
la travessia urbana de la C-35 al seu pas per Sant Celoni fins a Riells i Viabrea. El passat 12 de 
desembre de 2013 es va presentar la moció, la qual va ser aprovada per unanimitat en la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya.  
 
A més a més, el passat 29 de gener es va presentar una altra proposta i també va ser 
aprovada per unanimitat en la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de 
Catalunya. Aquesta proposta de resolució demana la connexió del vial de la carretera 
d'Olzinelles amb la rotonda de la sortida 11 de l’autopista AP-7, una altra actuació que 
contribueix a descongestionar la C-35 al seu pas per Sant Celoni. 
 
 
Però malgrat totes les gestions realitzades, les mocions aprovades i les esmenes acceptades, 
per millorar la travessia urbana a la C-35 al seu pas 
 
 per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria i Riells i Viabrea, necessitem el teu suport per instar 
a l’administració local i sobre tot l’autonòmica a que porti a terme les millores ja 
aprovades. 
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Per tot això, des del Grup ICV-EUiA-ENTESA de Riells i Viabrea, demanem que recolzeu la 
nostra iniciativa i aproveu el manifest el qual farem arribar a les institucions 
pertinents per tal que executin les mocions aprovades i solucionin d’una vegada per totes, el 
problema que pateix la C-35 al seu pas per Sant Celoni i La Batllòria.” 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.-  APROVAR el manifest presentat pel grup polític municipal de RV-E, per tal d’instar 
a les administracions a l’adopció de mesures urgents de millora de la C-35 i RECOLZAR la 
seva iniciativa.  
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al grup polític municipal de RV-E.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
22è.- INFORMES REGIDORIES. 
 
No hi ha informes. 

 

23è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-GIR-AM PER TAL 
QUE L’AJUNTAMENT LLUEIXI LA BANDERA NEGRA AQUESTA DIADA NACIONAL. 
 

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’ERC-GIR-AM: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-GIR-AM PER TAL QUE 
L’AJUNTAMENT LLUEIXI LA BANDERA NEGRA AQUESTA DIADA NACIONAL 
 
Atès que la commemoració del Tricentenari del final de la guerra de Successió permet fer 
pedagogia, i divulgar molts fets i episodis històrics que ajuden a la presa de consciència 
nacional col�lectiva i a la comprensió d’algunes de les raons del procés independentista actual.  
 
Atès que, a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides i 
Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella, com a nova província seva, tal i 
com també va passar amb el País Valencià i les Illes Balears i Pitiüses. 
 
Atès que per a la majoria de la població catalana és evident que el procés sobiranista ha 
entrat en una fase final i decisiva i que aquest Onze de Setembre es tornarà a viure una 
mobilització massiva a la capital del país, com ja ho va ser la manifestació multitudinària de la 
Diada del 2012 o la Via Catalana de la Diada de 2013, per fer evident a la comunitat 
internacional que la societat catalana vol convertir, democràticament, Catalunya en un nou 
estat d’Europa.  
 
Atès que cal crear les bases perquè es puguin recuperar les banderes i estendards de la 
Catalunya dels Àustria i els Habsburg que es brandaren durant la guerra de Successió, com a 
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símbol de les llibertats i constitucions catalanes, i que amb la derrota militar i la imposició del 
Decret de Nova Planta, foren vexades, destruïdes i prohibides pels vencedors borbònics. 
 
Atès que un d’aquests símbols és la bandera negra, que simbolitza la decisió de lluitar fins a 
les últimes conseqüències, contràriament a la bandera blanca que internacionalment es coneix 
com a símbol de la rendició.  
 
Atès que l’ús de la bandera negra ja està força documentat i se’n coneixen molts exemples, 
fins i tot anteriors a la guerra de Successió, com fa palès una estrofa de la versió antiga del 
nostre Himne Nacional que diu: 
 
“-On és vostre capità?  
-Quina és vostra bandera?  
Ja van treure el bon Jesús  
tot cobert amb un vel negre. 
-Aquí és nostre capità,  
aquesta és nostra bandera.” 
 
Atès que en trobem més exemples als inicis de la guerra de Successió, l’any 1705, que a la 
muntanya de Montjuïc de Barcelona fou hissat un estendard negre amb la inscripció “Mort o 
els nostres privilegis conservats”, i a Cardona, els regiments reclutats duien banderes negres 
amb la llegenda “Viurem lliures o morirem”.  
 
També el juliol de 1713, quan la ciutat de Barcelona decidí lluitar a ultrança, els consellers 
canviaren les seves gramalles de color porpra, les túniques que els donaven rang d'autoritat, 
per gramalles negres, per simbolitzar que la lluita només era possible a victòria o mort.  
 
Quan les tropes borbòniques assetjaven Barcelona el 1714, en molts punts de la muralla i en 
moltes cases de la ciutat hi van aparèixer banderes negres o senzills mocadors del mateix 
color com a símbol de resistència. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ERC-GIR-AM proposa al Ple d’aquest ajuntament 
l’adopció dels següent  ACORDS: 
 
PRIMER.- Que, en el marc de la Diada Nacional de Catalunya, el proper Onze de Setembre, i 
amb motiu de la commemoració del Tricentenari de la pèrdua de les llibertats catalanes, en un 
lloc destacat i preferent d’aquest ajuntament, s’hissi o pengi una Bandera negra amb la 
llegenda Viurem lliures, al costat de la bandera nacional catalana, o de la bandera de la 
llibertat, l’estelada, com a mostra de record i d’homenatge a tots els qui fa tres-cents anys 
van lluitar per defensar les Constitucions de Catalunya, dels quals en som, o ens en sentim, 
hereus directes. D’aquesta manera es farà palès, en aquesta data tan simbòlica i en aquest 
moment transcendental del procés independentista, el compromís cívic i democràtic d’aquesta 
institució per recuperar i preservar la memòria històrica i les llibertats nacionals d’aquest país.  
 
SEGON.- Què aquest ajuntament faci una crida perquè tothom s’afegeixi a la iniciativa i 
s’engalanin les finestres i balcons de les cases particulars amb senyeres, estelades i banderes 
negres, per demostrar públicament la necessària i imprescindible conjuminació, en aquest 
moment final del procés, de la solidesa institucional amb la força popular, que es mobilitzarà 
unida una vegada més, per damunt de les diferències ideològiques. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
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24è.-  PRECS I PREGUNTES. 
 
  
 PREGUNTA RESPOSTA 
a) Sr. Carles Taberner: 

Voldria saber per què s’ha fet un decret per 
deixar sense efecte l’expedient de caixa. 

Sr. Francesc Tapia: 
Després de fer entrevistes i vistos els 
informes redactats, s’ha arribat a la 
conclusió que no queda acreditada una 
possible falta de diners i que això es 
devia a una mala comptabilització i al fer 
l’arqueig de caixa s’ha fet malament. No 
creiem oportú carregar tot sobre la 
persona que en aquell moment era 
responsable de caixa, i s’ha quedat en 
una petita sanció. 

b) Sr. Carles Taberner: 
El que s’ha fet és posar un tap, però s’ha 
perdut 20.000€ i no passa res.   

Sr. Alcalde: 
Nosaltres vàrem descobrir el forat i fins i 
tot el vàrem reduir.  
Aquest ajuntament duia una inèrcia de 
funcionament nefasta i sempre hem dit 
que això és fruit d’un mal funcionament 
comptable i no d’una falta de diners, i 
nosaltres ho vàrem denunciar estant al 
govern. 
Si segons vostè això és tan fàcil de 
solucionar no entenc com en un any i 
mig que heu estat al govern no l’heu 
solucionat.   

 
 
 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les    
21.30 h. En dono fe.  
 
La secretària-interventora  
                                                                                                                  Vist i plau 
                                                                                                                     L’alcalde 
 
 
 
 
Montserrat Bertran i Roca                                                        Josep Maria Bagot i Belfort       
 
Riells i Viabrea, 10 de juliol de 2014 


