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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 11 
DE NOVEMBRE DE 2014,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 08/2014) 
 
A Riells Viabrea, el dia  onze de novembre 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. Carles Taberner i Llastarri 
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas 
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera 
 
S’excusen:  
Sr. Josep Manel Tarrida i Martínez 
Sr. Jordi Comas i Murtró 
 
 
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 01-09-2014 (ORDINÀRIA)  I 22-09-2014 
(EXTRAORDINÀRIA) 

 
Es presenta per a l’aprovació del Ple les actes de les sessions núm. 06/2014 (ordinària) 
corresponent al dia 01-09-2014 i núm. 07/2014 (extraordinària) corresponent al dia 22-09-2014. 
 
 
Sotmeses a votació les actes, aquestes són aprovades per unanimitat dels regidors assistents.  
 
 
 
2on.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, TANCAT A 
05-11-2014 
 
A) Resolucions d’Alcaldia 

 
Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 23-08-2014 fins el  05-11-2014, 
donant-se per assabentats de les següents: 
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NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 
2014 / 235 25/08/201 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS TRÀNSIT 
2014 / 236 25/08/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, AGOST 
2014 / 237 25/08/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ FRES O/2014/17 
2014 / 238 26/08/201 DECRET D'ALCALDIA APROVAR TRANSF. A L'ENTITAT ONCOLLIGA EN  
 COMPLIMENT DE L'ACORD PLENARI DE DATA  
2014 / 239 27/08/201 DECRET D'ALCALDIA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT TCD 2/2014 
2014 / 240 28/08/201 DECRET D'ALCALDIA Contractació de les obres d'estabilització dels murs  
 d'escullera del talús localitzat entre els carrers  
 Alzina, Vall Nou i Rossinyol 
2014 / 241 28/08/201 DECRET D'ALCALDIA Contractació del servei de manteniment dels  
 semàfors de la població 
2014 / 242 01/09/201 DECRET D'ALCALDIA AJORNANT JGL DEL DIA 08/09/2014 FINS EL DIA 
  10/09/2014 
2014 / 243 01/09/201 DECRET D'ALCALDIA DESIGNANT ALCALDE ACCIDENTAL DEL  
 03/09/2014 AL 09/09/2014 PER VACANCES DE  
2014 / 244 05/09/201 DECRET D'ALCALDIA LLICÈNCIA OBRES 3XP 89/14 
2014 / 245 09/09/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp act. 11/14 
2014 / 246 10/09/201 DECRET D'ALCALDIA Llicència obres exp 94/14 
2014 / 247 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA llicència obres exp 102/14 
2014 / 248 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança en relació a l'exp. Obres 88/14 
2014 / 249 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança en relació a l'exp. Obres 71/14 
2014 / 250 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança en relació a l'exp. Obres 74/14 
2014 / 251 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança en relació a l'exp. D'obres 25/13 
2014 / 252 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de la fiança en relació a l'exp. D'obres  
2014 / 253 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de la fiança en relació a l'exp. D'obres  
2014 / 254 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de la fiança en relació a l'exp. D'obres  
2014 / 255 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució de la fiança en relació a l'exp. D'obres  
2014 / 256 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment de documentació exp. D'obres  49/13 
2014 / 257 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 86/14 
2014 / 258 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 105/14 
2014 / 259 15/09/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment llicencia d'obres exp. 109/14 
2014 / 260 16/09/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 111/14 
2014 / 261 19/09/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 142/13 
2014 / 262 19/09/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment de documentació exp. Obres 99/14 
2014 / 263 19/09/201 DECRET D'ALCALDIA Arxiu expedient de disciplina 4/14 
2014 / 264 23/09/201 DECRET D'ALCALDIA Baixa per caducitat padronal 
2014 / 265 23/09/201 DECRET D'ALCALDIA Ratificació exp legalitat urbanística exp D5/14 
2014 / 266 24/09/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, SETEMBRE 
2014 / 267 25/09/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS I ASSISTÈNCIA A PLENS  
 REGIDORS AJUNTAMENT, SETEMBRE 
2014 / 268 25/09/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ DE FACTURES-PAGAMENTS  
 PREVISTOS SETEMBRE- RELACIÓ 0/2014/18 
2014 / 269 29/09/201 DECRET D'ALCALDIA REPARTIMENT PROGRAMA FESTA MAJOR 2014  
 ASS. AMBTU 
2014 / 270 02/10/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 109/13 
2014 / 271 06/10/201 DECRET D'ALCALDIA PER A LA CONTRACTACIÓ COM A PEÓ BRIGADA  
 ELS SRS. JUAN A. AGÜERA RECIO I JOAQUIN  
 MARTÍNEZ RECHE, PER A DOS MESOS 
2014 / 272 07/10/201 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS TRÀNSIT 
2014 / 273 08/10/201 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DEL SR. JUSTO ACEBEDO COM  
 A PEÓ BRIGADA MUNICIPAL PER A COBRIR  
 NECESSITATS PUNTUALS DEL SERVEI. 
2014 / 274 08/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 122/14 
2014 / 275 08/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 113/14 
2014 / 276 08/10/201 DECRET D'ALCALDIA Ordre d'execució exp. Disciplina 8/14 
2014 / 277 08/10/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 26/14 
2014 / 278 09/10/201 DECRET D'ALCALDIA EXPEDIENT AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PER  
 IMPORT DE 32726,40€ DEL PRÉSTEC AMB EL  
 BANC SABADELL ATLÀNTIC. 
2014 / 279 09/10/201 DECRET D'ALCALDIA CONCEDIR, TEMPORALMENT, UN PLUS DE  



 

 

 

3 

 RESPONSABILITAT AL TREBALLADOR SR.  
2014 / 280 13/10/201 DECRET D'ALCALDIA CONDEDIR UNA EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER  
 6 MESOS, AL TREBALLADOR SR. JOSEP ROVIRA  
2014 / 281 13/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 123/14 
2014 / 282 13/10/201 DECRET D'ALCALDIA Ordre d'execució exp. Disciplina 7/14 
2014 / 283 13/10/201 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Disciplina 27/14 
2014 / 284 13/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 121/14 
2014 / 285 13/10/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. D'obres 90/14 
2014 / 286 14/10/201 DECRET D'ALCALDIA ATORGANT PERMÍS PER FER ÚS ARMARIS ESPAI  
 SOTA GRADES 1 
2014 / 287 15/10/201 DECRET D'ALCALDIA Canvi titularitat exp act. 11/14 
2014 / 288 15/10/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovació definitiva de project. Exp 42/14 
2014 / 289 15/10/201 DECRET D'ALCALDIA INCOACIÓ EXP. TRANSFERÈNCIA ENTRE  
 PARTIDES PER PLE 3TCD2014 
2014 / 290 16/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 132/14 
2014 / 291 23/10/201 DECRET D'ALCALDIA Denegar abocament de terres en zona verda 
2014 / 292 24/10/201 DECRET D'ALCALDIA APROVAR MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4GC2014 
2014 / 293 27/10/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, OCTUBRE 
2014 / 294 27/10/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS REGIDORS AJUNTAMENT,  
2014 / 295 27/10/201 DECRET D'ALCALDIA Retorn fiança exp. Obres 137/14 
2014 / 296 27/10/201 DECRET D'ALCALDIA Retorn de fiança exp. Obres 101/14 
2014 / 297 27/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 124/14 
2014 / 298 27/10/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 126/14 
2014 / 299 27/10/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment llicencia d'activitats exp. 10/14 
2014 / 300 27/10/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment devolució fiança exp. 138/14 
2014 / 301 27/10/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment devolució fiança exp. 104/14 
2014 / 302 27/10/201 DECRET D'ALCALDIA Retorn fiança exp. Obres 55/14 
2014 / 303 27/10/201 DECRET D'ALCALDIA Retorn fiança exp. Obres 207/09 
2014 / 304 28/10/201 DECRET D'ALCALDIA Denegació autorització celebració festa Halloween  
 exp act 7/14 
2014 / 305 28/10/201 DECRET D'ALCALDIA AJORNANT PLE ORDINARI DEL DIA 03/11/2014 
2014 / 306 28/10/201 DECRET D'ALCALDIA DEIXANT SENSE EFECTE DECRET VACANCES  
 SECRETÀRIA-INTERVENTORA 
2014 / 307 29/10/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment de documentació exp. Activitats 3/11 
2014 / 308 30/10/201 DECRET D'ALCALDIA Ordre compliment serveis mínims 
2014 / 309 03/11/201 DECRET D'ALCALDIA Contractació puntual recollida escombraries 
2014 / 310 04/11/201 DECRET D'ALCALDIA LLICÈNCIA OBRES 139/2014 
2014 / 311 04/11/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 145/14 
2014 / 312 04/11/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 136/14 
 
   
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local núm. 14/2014, 15/2014, 16/2014 i 
17/2014, refrendades abans del dia 06-11-2014,  data de la convocatòria del darrer Ple celebrat.   
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
3er.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS JUDICIALS. 
 
Recurs Ordinari: 307/2010 
Part recurrent: Telefònica de España, S.A. 
Part recurrida: Ajuntament de Riells i Viabrea  
Reclamació: Ordenança fiscal d’aprofitament de domini públic  
Tribunal Superior de Justícia 
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Es dóna compte de la sentència 760, de 02/10/2014, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en relació a l’assumpte de l’encapçalament, i que en la seva part dispositiva diu (traduït 
al català): 
 
“ESTIMEM el present recurs contenciós administratiu interposat contra la Ordenança fiscal de 
l’ajuntament demandat en quant a la taxa per aprofitament especial del domini públic local per 
empreses de telefonia mòbil, i ANUL�LEM, per no ser conformes en dret, els preceptes de dita 
Ordenança que: 1) Atribueixen la condició del subjecte passiu de la taxa a les empreses o entitats 
que no siguin titulars de les xarxes a través de les quals s’efectuïn subministres, encara que siguin 
titulars de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes; y 2) Regulen l’import de la mateixa 
taxa. Sense expressa declaració en quant a les costes processals <...> ”. 

 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
4art.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 309/2014, DE 3 DE NOVEMBRE, DE 
CONTRACTACIÓ URGENT A L’EMPRESA GERMANS ALUM SL, PER LA RECOLLIDA PUNTUAL 
DE RESIDUS, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’INCOMPLIMENT DELS SERVEIS MÍNIMS DE 
L’EMPRESA AJ RUZ SL. 
 
Es dóna compte del Decret de l’alcaldia núm. 309/2014, de 3 de novembre, referent a la 
contractació urgent de l’empresa Germans Alum SL per a la recollida puntual de residus, com a 
conseqüència de l’incompliment dels serveis mínims per part de l’empresa AJ RUZ SL, quina part 
dispositiva diu literalment el següent:  

“....//.... 

PRIMER.- Contractar, com a mesura excepcional i urgent, a l’empresa Germans Alum, SL per a la 
recollida puntual en el dia d’avui dels residus sòlids urbans que no han estat recollits per l’empresa 
A.J. Ruz, SL, prestadora actual del servei. 
 
SEGON.- Donar-ne compte de la present resolució en el proper ple que es celebri.”  

 

 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 

 
5è.- DONAR COMPTE DELS INFORMES EMESOS EN MATÈRIA ECONÒMICO-FINANCERA I 
TRAMESOS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA ESTATAT 
 
A) SEGUIMENT PLA D’AJUST 3ER TRIMESTRE 2014 (ARTICLE 10 DEL RDL 7/2012, FONS 
PEL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS). 
 
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 del pla d’ajust del tercer trimestre del 2014, contemplat en 
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.  
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B) MOROSITAT 3ER TRIMESTRE 2014  (ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE MESURES DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS). 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’article 4 de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, relatiu al tercer  
trimestre de 2014, emès en data 15-10-2014, i dels seus annexes corresponents. 
 
 
C) CÀLCUL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 3ER TRIMESTRE 2014 (DT ÚNICA DEL RD 
635/2014, DE 25 DE JULIOL). 
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu la Disposició Transitòria 
Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul 
del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, relatiu al 3er. 
trimestre de 2014, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 
29.10.2014. 
 
 
D) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 3ER TRIMESTRE 2014 (ORDRE HAP/2105/2012, D’1 
D’OCTUBRE). 
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació prevista a la 
Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, relatiu al 
3er. trimestre de 2014, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en 
data 24.10.2014. 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 

 
 
6è.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 3TCD/2014  DEL 
PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“ANTECEDENTS 
 
Per una banda en el pressupost inicial aprovat pel Ple el 16 de desembre de 2013, es va consignar 
entre d’altres les següents partides econòmiques del capítol 1: 
 
 

- 163/1430001- Retribucions Plans Formació i treball.........  20.000,00.- 
- 163/1430002- Retribucions personal col�laboració social..... 3.600,00.- 

 
 
De les que resten un disponible total de 22.065,01 € a data 15 d’octubre de 2014. 
 
 
Vist que els projectes de Treball i Formació es van tramitar a través del conveni subscrit amb el 
Consell Comarcal de la Selva. Vist que el personal es va contractar directament pel mateix Consell 
Comarcal. 
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Vist que la despesa derivada del conveni s’ha aplicat a la partida de serveis del Consell Comarcal 
920/2270601, aquesta es preveu insuficient per a fer front a les despeses previstes fins a final 
d’any. 
 
D’altra banda, s’inclou en l’expedient una nova transferència motivada per l’ingrés pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en data 31/10/2014 de 70.200,00 euros en 
concepte de subvenció per al funcionament de les llars d’infants, curs 2011-12 que comporta el 
pagament a l’Escoleta de Riells per import de 14.233,39 euros, condicionat al cobrament esmentat. 
 
Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 23/09/2013 i ratificat pel Ple de data 
16/12/2013, es va aprovar efectuar el pagament  del dèficit generat pel funcionament de l’Escoleta 
de Riells i Viabrea i restablir-lo per import de 14.233,39 euros, un cop rebuda la subvenció 
esmentada, naixent el reconeixement de l’obligació, no prevista en el pressupost davant la 
incertesa del termini de cobrament de la subvenció. 
 
Atès que les partides que es pretenen disminuir presenten majors crèdits disponibles del que es 
preveu fer servir fins a final d’any.  
 
La Regidora de l’Àrea d’Hisenda, Adriana Puig i Durbau, PROPOSA: 
 
PRIMER. APROVAR inicialment l’expedient de transferència de crèdit 3TCD2014 del pressupost de 
despeses de la Corporació, que tot seguit es detalla: 
 
La incoació de l’expedient de transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de programa de 
gestió, que tot seguit es detalla: 
 

1) Conveni amb el Consell Comarcal de la Selva 
 

PARTIDES QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR 
Partida 
Org. Prog. Eco. 

Denominació Import/€ 

0 920 2270601 Serveis del Consell Comarcal 22.065,01 
TOTAL 22.065,01 

 
PARTIDES QUE ES PROPOSEN MINORAR (a) 

Partida 

Org. Prog. Eco. 

Denominació 
Import/€ 

0 163 1430001 Retribucions Plans Formació i Treball 18.465,01 
0 163 1430002 Retribucions Personal Col�laboració Social 3.600,00 

TOTAL 22.065,01 
 
 
2) Transferència a l’Escoleta de Riells 
 
 

PARTIDES QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR 
Partida 
Org. Prog. Eco. 

Denominació Import/€ 

0 321 4800003 Transferències Escoleta Riells 14.233,39 
TOTAL 14.233,39 
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PARTIDES QUE ES PROPOSEN MINORAR (a) 

Partida 

Org. Prog. Eco. 

Denominació 
Import/€ 

0 920 2270602 Estudis i Treballs Tècnics 14.233,39 
TOTAL 14.233,39 

 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública per 
resoldre-les. 
 
QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per 
capítols, al BOP i al tauler d’anuncis.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels regidors assistents.  
 
 
 
7è.- APROVACIÓ SUPLEMENT DE CRÈDIT EXP. SC 1/2014. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT EXP. 
SC 1/2014. 

I. ANTECEDENTS 

Pel Decret de l’alcaldia de data 21 d’agost de 2014 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit com a conseqüència de l’amortització 
anticipada del préstec amb l’entitat financera Banc Sabadell Atlàntic, pel pagament a proveïdors, 
segons Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, que s’han previst realitzar per a aquest exercici 
econòmic, sense que es puguin demorar al proper, com a conseqüència de la normativa que 
estableix que si es produeixen ingressos de subvencions finalistes de les factures incloses en el 
préstec del RDL 4/2012, de 24 de febrer, s’han d’amortitzar anticipadament pel mateix import de 
l’ingrés, pels quals no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació  o el que 
existeix és insuficient, i considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a 
la legislació vigent. 

 

II. FONAMENTS DE DRET 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 
 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals 2/2004 i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi 
hagi crèdit o sigui insuficient, el president ha d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de 
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
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El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul�lacions o 
baixes de crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, 
per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits 
que s’estableixen al precepte de referència. 
 
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’ajuntament per 
majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
5. Vist l’article 27 de la Llei 4/2013 on estableix obligatòriament amortitzar anticipadament el 
préstec concertat per l’import cobrat en concepte de finançament de despeses pagades a través del 
mecanisme de proveïdors. 

Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

PRIMER.- APROVAR l’expedient de suplement de crèdit número SC 1/2014, que cal finançar  
mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals del pressupost vigent de la corporació. 
 
SEGON.- Per poder atendre les despeses com a conseqüència de l’amortització anticipada del 
préstec amb l’entitat financera Banc Sabadell Atlàntic, pel pagament a proveïdors, segons Reial 
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, sense que es puguin demorar al proper exercici,  per a les 
quals la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de 
suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses 
generals, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord 
amb el següent detall: 
 
  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 
 
 
Partida Nom Consignació 

 inicial 
Proposta 
d’increment 

Consignació  
definitiva 

011 9130001 Amortització de préstecs 251.410,95 € 69.000,00 € 320.410,95 € 

 
 
Total altes crèdits:  69.000,00 € 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Romanent líquid de tresoreria: 
 
 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:  69.000,00 € 
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TERCER.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no 
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.”   
  
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels regidors assistents.  
 
 
 
8è.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ, DEROGACIÓ I IMPOSICIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ, DEROGACIÓ I IMPOSICIÓ ORDENANCES FISCALS 
2015. 
 
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix text legal disposa que les 
Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
A la vista de l’informe de la Secretària interventora de l’ajuntament, es proposa al Ple l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2015 i següents, la modificació de les 
següents ordenances fiscals: 
 

- Ordenança Fiscal núm. 4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
- Ordenança Fiscal núm. 8 annex 1. Taxa per a l’expedició de documents administratius. 
 
SEGON.- DEROGAR les següents ordenances, d’acord amb l’annex adjunt: 
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- O.F. núm. 6.  Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 

 
- O.F. núm. 8 Reguladora de les taxes per a l’exercici i prestació de serveis de competència Local. 
Annex 3. Taxa per la prestació del servei d’intervenció integral de l’Administració ambiental. 

 
TERCER.- ORDENAR les següents ordenances, que substituiran a les anteriors, d’acord amb 
l’annex adjunt: 
 
- O.F. núm. 6.  Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
 
- O.F. núm. 8 Reguladora de les taxes per a l’exercici i prestació de serveis de competència Local. 
Annex 3. Taxa per la prestació del servei d’intervenció integral de l’Administració ambiental. 

 
QUART.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ de la nova ordenança fiscal reguladora: 
 
- O.F. núm. 23. Reguladora de la gestió de cobrament mitjançant el sistema de fraccionament 
gratuït unificat. 
 
CINQUÈ.- EXPOSAR al públic l’acord al tauler d’anuncis de l’ajuntament aquest acord provisional, 
durant trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
  
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els que tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos e a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.  

 
SISÈ.- En cas de no haver-se produït reclamacions i/o al�legacions, l’acord provisional serà elevat 
automàticament a definitiu i es procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província el text 
íntegre de les modificacions introduïdes, així com les noves ordenances per a l’exercici 2015 i 
següents, les quals entraran en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
i regiran mentre no se’n acordi la modificació o derogació, llevat del que s’especifiqui en cada 
ordenança concreta, sempre que la tramitació reglamentària s’hagi dut a terme.” 
 

 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels regidors assistents.  
 
 
 
9è.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, DINS L’ ÀMBIT DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA, ANY 2011. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, DINS L’ ÀMBIT DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA, ANY 2011 
 
Vista la formulació definitiva del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2011, i que conté les 
següent actuacions en el municipi de Riells i Viabrea: 
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- Actuació núm.: 2011/1544 
- Títol: Nou Camp de futbol municipal  
- pressupost total:  626.384,84 euros 
- subvenció Generalitat 300.000,00 euros 

 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR les ajudes incloses en el programes esmentats per finançar les obres 
descrites, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
SEGON.- CONSIDERAR garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les 
obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 
 

- Joan B. Caballero i Humet, arquitecte superior, com a director facultatiu de les obres o 
responsable de l’actuació. 

- Joan Carles Blazquez i Lajara, arquitecte tècnic, com a tècnic col�laborador. 
 

TERCER.- Que es comprometen a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
QUART.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha 
sotmès a la tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu. 
 
CINQUÈ.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també de 
les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així 
com la seva posada en servei. 
 
SISÈ.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 34061907, 
corresponent al pressupost de l’any 2014, hi ha una consignació suficient per atendre el 
finançament d’aquesta actuació.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels regidors assistents.  
 
 
 
10è.- ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
ANTECEDENTS 
 
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per acord de data 17 de setembre de 2009, 
va aprovar la modificació dels Estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada 
configurant-la com un servei especialitzat de central de contractació per tal de donar servei als ens 
locals de Catalunya. 
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Que amb la creació de la Central de Compres del CCDL es pretén ampliar la prestació de serveis i 
subministraments en interès públic dels ens locals, especialment pel que fa als municipis més petits 
que sovint no poden accedir a les prestacions i condicions que s’ofereixen als més grans.  
 
Així mateix, es vol aconseguir les condicions econòmiques més avantatjoses, aportant una millora 
en les condicions de compra a través de l’aprofitament de l’economia d’escala i la oferta d’un ampli 
catàleg de bens i serveis. 
 
Aquesta adquisició de bens i serveis a través de la Central de Compres del CCDL aporta una 
simplificació dels tràmits administratius a través de l’eliminació dels tràmits de licitació i adjudicació 
pels ens locals de Catalunya. 
 
Això no obstant, l’ adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 
d’efectuar totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent 
optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de 
contractació pública.   
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) que regula l’adhesió a sistemes 
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres 
entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
 
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, es 
proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR l’adhesió d’aquest ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de bens i 
contractació de serveis a través de la Central de Compres del CCDL en les condicions i preus 
vigents en el contracte subscrit pel mateix i amb les empreses adjudicatàries en el moment de 
l’adquisició dels béns o contractes dels serveis que consten a l’expedient.  
 
SEGON.- NOMENAR com a responsable del contracte per part d’aquest ajuntament  als efectes 
d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’alcalde-president, Sr. Josep 
Maria Bagot i Belfort.  
 
TERCER.- ASSABENTAR d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local i al servei de comptabilitat municipal.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels regidors assistents.  
 
 
 
11è.- -DEIXAR SENSE EFECTE ACORD PLENARI DE DATA 1 DE SETEMBRE DE 2014 
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLAÚSULES 
ECONOMICOADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I REDACCIÓ DE NOVES CLÀUSULES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“DEIXAR SENSE EFECTE ACORD PLENARI DE DATA 1 DE SETEMBRE DE 2014 
D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLAÚSULES 
ECONOMICOADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I REDACCIÓ DE NOVES CLÀUSULES 
 
El Ple de l’ajuntament, en sessió de 1 de setembre de 2014, va aprovar inicialment el plec de 
clàusules economicoadministratives i tècniques per a la contractació, mitjançant procediment 
obert, tramitació ordinària, del servei consistent en la recollida i transport dels residus del municipi 
de Riells i Viabrea. 
S’ha sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 20 dies, en compliment del que disposa 
l’art. 277 del DL 3/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, mitjançant anunci en el BOPG núm. 179, de 19/09/2014, DOGC núm. 6711, de 
22/09/2014, perfil del contractant i tauler d’anuncis municipal. 
Malgrat no haver-se presentat al�legacions, de manera oficial, a dit document, si que s’han fet 
arribar a aquest Ajuntament algunes consideracions a tenir en compte per part d’algunes empreses 
interessades en la licitació. 
Revisat el Plec de condicions i per tal de dotar-lo de la màxima claredat, en quant a la 
documentació a presentar i els criteris de puntuació de les ofertes, s’ha cregut convenient la 
redacció d’un nou Plec de Clàusules. 
Així mateix, estudiades de nou les necessitats del municipi, es creu necessària l’ampliació de 
l’objecte del contracte a la recollida selectiva del paper, cartró, envasos i vidre domèstic, així com 
el seu trasllat a la planta de tractament corresponent. 
 
L’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació, per la qual cosa es proposa l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord plenari de 1/09/2014 pel qual s’aprovava l’expedient 
de contractació que havia de regir la convocatòria pública de la licitació, per procediment obert, del 
contracte de serveis de recollida i transport, dels residus del municipi de Riells i Viabrea, per import 
de 168.200,00.- €, sense IVA i un import de 185.020,00.-euros amb l’IVA inclòs, així com 
l’aprovació del plec de clàusules administratives econòmiques i tècniques que regulava dit 
contracte. 
 
SEGON.- INCOAR un nou expedient per a l’adjudicació del contracte per a la recollida i transport 
dels residus del municipi de Riells i Viabrea, Redactant el corresponent plec de clàusules tècnic-
administratives particulars que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació.” 
  
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels regidors assistents.  
 
 
 
12è.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME FAVORABLE DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ 
TERRITORIAL EN L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE SANT CELONI 
I RIELLS I VIABREA. 
 
Es dóna compte de l’acord adoptat pel Ple de la Comissió de Delimitació Territorial del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en data 22/10/2014, en 
relació a l’expedient de delimitació entre els termes municipals de Sant Celoni i de Riells i Viabrea, 
el qual, segons la còpia autenticada del certificat tramès a l’ajuntament, diu literalment el següent: 
 
“4.- Expedient de delimitació entre els municipis de Riells i Viabrea i de Sant Celoni 



 

 

 

14 

 
<< Informar que la delimitació entre els municipis de Riells i Viabrea i de Sant Celoni, en el tram 
en desacord, és la proposada per l’ajuntament de Riells i Viabrea en base a la interpretació de 
l’acta de data 20 de novembre de 1.889, d’acord amb els límits dels documents de 
desenvolupament urbanístic, d’acord amb el plànol que s’acompanya com annex>> 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 

 
 
13è.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DE 
LA BATLLÒRIA A L’EDAR DE RIELLS I VIABREA I EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA I 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“PROPOSTA DE L’ÀREA D’URBANISME RELATIVA L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 
DE CONNEXIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DE LA BATLLÒRIA A L’EDAR DE RIELLS I 
VIABREA I EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA I RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 
AFECTATS. 
 
I.-  L’ajuntament de Sant Celoni ha comunicat a l’ajuntament de Riells i Viabrea, l’acord adoptat 
en sessió plenària de data 24 de juliol de 2014, mitjançant el qual s’acorda l’aprovació inicial del 
Projecte d’obres de connexió  de les aigües residuals de la Batllòria a l’estació depuradora (EDAR) 
de Riells  per un preu d’execució de contracte de 852.561,95 euros (IVA inclòs); iniciar l’expedient 
d’expropiació forçosa, pel procediment d’urgència; aprovar inicialment la relació de béns i drets 
afectats (segons l’annex adjunt a l’acord) i sotmetre l’expedient i la relació detallada de béns i 
drets afectats a informació pública durant un termini de 15 dies, així com fer la notificació personal 
als interessats que consten al dit annex. 
La contractació de les obres contingudes en el projecte les du a terme l’ajuntament de Sant Celoni, 
al seu càrrec. El projecte inclou l’annex núm. 15 “Valoració econòmica de l’execució de la nova 
canonada d’impulsió de l’EBAR de Riells i Viabrea”, que correspon a una canonada que és d’interès i 
ha estat projectada a petició de l’ajuntament de Riells i Viabrea, la qual té un pressupost 
d’execució per contracte de 55.667,72 euros (IVA inclòs) i que és del tot necessari executar. 
Tanmateix tenint en compte que dita canonada recollirà també aigües procedents de parcel�les de 
la urbanització Royal Park situades en el terme municipal de Sant Celoni, seguint els criteris 
establerts al conveni de col�laboració signat entre tots dos ajuntaments el 24 d’abril de 2014, 
correspon a l’ajuntament de Sant Celoni assumir el 6,81% del seu import. 
En conseqüència aquesta canonada, un cop executada i recepcionada haurà de ser cedida per 
l’ajuntament de Sant Celoni a favor de l’ajuntament de Riells i Viabrea, previ pagament del seu 
import. 
 
II.- El Projecte de referència desenvolupa a nivell tècnic el Pla Especial Urbanístic Autònom 
(PEUA), redactat d’acord amb les determinacions de l’article 68 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per DL 1/2010 (i modificat per Llei 3/2012), en endavant TRLUC, el qual 
estableix que es poden redactar Plans especials autònoms per implantar en el territori 
infraestructures no previstes en el planejament territorial o urbanístic relatives a sistemes 
urbanístics de comunicacions o d’equipament comunitari, de caràcter general o local. 
La infraestructura de connexió del bombament de les aigües residuals de la Batllòria i de Riells i 
Viabrea a l’EDAR de Riells, atès que es tracta d’una infraestructura d’interès supramunicipal, 
situada entre municipis corresponents a dues demarcacions diferents (Barcelona i Girona, 
respectivament) i amb un traçat que discorre per sòl de diverses classificacions i qualificacions fan 
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preceptiva la formulació i tramitació d’un PEUA, que va ser formulat per l’ajuntament de Sant 
Celoni, i presentat conjuntament pels alcaldes dels dos municipis mitjançant escrit de 5 de juny de 
2014 al Conseller de Territori i Sostenibilitat, que és l’òrgan competent per a la seva aprovació, 
amb informe previ de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya (articles 79.1.e) i 85.3.b) TRLUC. 
Segons el PEUA, es qualifica el sòl necessari per a la implantació de la infraestructura com a 
sistema local, sense alterar la qualificació del sòl reservat pel planejament per a sistemes 
urbanístics generals, atès que es configura com una servitud de pas corresponent a una xarxa 
soterrada que permet establir una doble qualificació del sòl, mantenint la qualificació vigent en 
superfície tot incorporant la qualificació del nou sistema local en subsòl. 
L’acord plenari de l’ajuntament de Sant Celoni, fa constar que l’executivitat del Projecte de 
connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea resta, en tot cas, 
supeditada a l’aprovació definitiva del PEAU que es tramita simultàniament. 
 
III.-   El Projecte de connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea es 
qualifica de projecte d’obres locals ordinàries i, per això, d’acord amb l’article 37 del Reglament 
d’obres, serveis i activitats, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) la seva tramitació 
s’ha d’ajustar al procediment següent:  
-Acord d’aprovació inicial 
-Informació pública i notificació individual, si s’escau. 
-Aprovació definitiva 
L’apartat 2 de l’article 37 disposa que la informació pública és de 30 dies com a mínim, durant els 
quals es pot examinar i formular-hi les al�legacions pertinents i que s’ha de notificar individualment 
a les persones directament afectades. 
L’acord plenari adoptat per l’ajuntament de Sant Celoni no satisfà aquest requisit procedimental, 
atès que ofereix un termini d’audiència més curt, de 15 dies i, a més, dona a entendre que el dit 
tràmit d’audiència es refereix a la relació detallada de béns i drets afectats, però no al propi 
Projecte de connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea. 
Així mateix, l’article 37.5 del ROAS disposa que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte 
és de sis mesos a comptar de l’aprovació inicial, afegint que la manca de resolució dins aquest 
termini comporta la caducitat del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies 
següents a l’acabament d’aquell. Per això, no es comparteix en aquest cas la fórmula proposada 
per l’acord plenari de l’ajuntament de Sant Celoni consistent en entendre aprovat definitivament el 
Projecte si dins el termini d’informació pública no hi ha al�legacions i un cop obtingut els informes 
sectorials i territorials pertinents. 
D’altra banda, el Projecte incorpora un annex a la memòria, on figura la relació detallada dels béns 
i drets que s’han d’ocupar (ocupació temporal) per a l’execució de les obres, i expropiar per a la 
constitució de les corresponents servituds de pas. 
 
D’aquesta relació es desprèn que l’execució de la infraestructura afecta béns i drets situats en el 
municipi de Riells i Viabrea que s’han d’expropiar i per tant, la titularitat de la potestat 
expropiatòria i llur exercici correspon a l’ajuntament de Riells, mentre que l’ajuntament de Sant 
Celoni i l’ACA només podrien considerar-se beneficiaris de l’expropiació (article 2 de la Llei 
d’expropiació forçosa –LEF-, i articles 3 i 4 del Reglament). 
En qualsevol cas, atès que l’execució del Projecte comporta l’expropiació forçosa, la seva aprovació 
correspon al Ple de la corporació tal com l’article 38.1 del ROAS. 
Finalment, és precís assenyalar que d’acord amb l’article 40 del ROAS i 235.3 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’aprovació dels projectes porta implícita la declaració 
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos, a 
l’efecte d’expropiació forçosa. 
 
D’acord amb les anteriors consideracions, i sense perjudici del que resulti de l’informe que hauran 
d’emetre els serveis tècnics municipals, es proposa que el PLE DE LA CORPORACIÓ, amb la majoria 
suficient,  adopti els següents ACORDS: 
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Projecte de connexió de les aigües residuals de la Batllòria 
a l’EDAR de Riells i Viabrea, amb un pressupost total de 852.561,95 euros (IVA inclòs) i que 
incorpora la relació detallada de béns i drets que s’ocupen per a la seva execució. 
L’aprovació definitiva haurà d’acordar-se en el termini de sis mesos a partir de l’aprovació inicial, 
havent-se de declarar la caducitat en cas contrari dins els trenta dies següents a l’expiració 
d’aquest termini. 
Es fa constar que l’executivitat del Projecte resta supeditada, en tot cas, a l’aprovació definitiva del 
Pla especial urbanístic autònom que es tramita simultàniament,  i que l’aprovació definitiva del 
Projecte comportarà, per si mateixa, la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels 
terrenys i edificis compresos, a l’efecte d’expropiació forçosa, de conformitat amb l’article 235.3 del 
TRLMRLC i l’article 40.1 del ROAS. 
 
SEGON.- SOTMETRE el Projecte a INFORMACIÓ PÚBLICA durant el termini de TRENTA DIES (30) 
HÀBILS durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al�legacions pertinents. Aquests trenta 
dies d’audiència ho són també pels interessats que hi figuren a la relació detallada de béns i drets 
afectats que figuren com Annex a l’acord de l’ajuntament de Sant Celoni de 24 de juliol de 2014 . 
L’examen del Projecte es pot fer a la seu de l’Àrea de Territori, situada al carrer Bruc, 26 de Sant 
Celoni i també a les dependències municipals de l’ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
TERCER.-  INICIAR L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA, pel procediment d’urgència –
declaració d’urgència que consta sol�licitada al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya per 
part de l’ajuntament de Sant Celoni- per a les finques privades per les que transcorre la 
infraestructura de sanejament dins el municipi de Riells i Viabrea, declarant com a BENEFICIARI de 
l’expropiació a l’ajuntament de Sant Celoni i a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
QUART.- APROVAR INICIALMENT la relació de béns i drets afectats ubicats en el terme 
municipal de Riells i Viabrea, que figuren com Annex al Projecte i a l’acord de l’ajuntament de Sant 
Celoni de 24 de juliol. 
 
CINQUÈ.- SOTMETRE la relació de béns i drets afectats a informació pública durant un TERMINI 
DE QUINZE (15) DIES, a partir de la notificació d’aquests acords.  
 
SISÈ.- ADOPTAR l’obligació d’abonar a l’ajuntament de Sant Celoni en el termini de 3 mesos des 
de que sigui requerit per aquest, el 93,19% de l’import total (IVA inclòs) del cost de les obres 
corresponents a l’annex núm. 15 “Valoració econòmica de l’execució de la nova canonada 
d’impulsió de l’EBAR de Riells i Viabrea” del projecte, d’acord amb les certificacions d’obres 
aprovades i la liquidació que aprovi l’ajuntament de Sant Celoni, i RECLAMAR a l’ajuntament de 
Gualba, en qualitat de beneficiari d’aquesta obra, el percentatge de participació de dita canonada, 
estimat en 6,01% equivalent a l’import de 3.345,63 euros. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR els anteriors acords als Ajuntaments de Sant Celoni i Gualba, i als interessats 
amb béns i drets afectats dins el terme municipal de Riells i Viabrea.” 
 
 

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels regidors assistents.  
 
 
 
14è.- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA A LA 
COMISSIÓ DEL GRUP DE TREBALL BREDA-RIELLS I VIABREA PER A LA CONSECUCIÓ D’UN 
CARRIL BICI. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA A LA 
COMISSIÓ DEL GRUP DE TREBALL BREDA-RIELLS I VIABREA PER A LA CONSECUCIÓ D’UN 
CARRIL BICI. 
 
Atès l’escrit rebut de l’ajuntament de Breda en data 30/09/2014, reg. d’entrada nº 2.098, 
informant de l’aprovació d’una moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya per a la creació d’un grup de treball Breda-Riells i Viabrea per a la consecució d’un carril 
bici que uneixi el poble de Breda amb l’estació de ferrocarril de Riells i Viabrea-Breda. 
 
Atès que per tal de fer efectiu el compromís pres pel Ple de l’ajuntament de Breda amb l’aprovació 
de la moció, aquest ens insta al nomenament d’un representant per part del Consistori. 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 

 
PRIMER.- NOMENAR com a representant de l’ajuntament de Riells i Viabrea a la Comissió del 
grup de treball Breda-Riells i Viabrea per a la consecució d’un carril bici que uneixi el poble de 
Breda amb l’estació de ferrocarril de Riells i Viabrea-Breda, al regidor de Medi Ambient i 
Urbanisme, Sr. Manel Ortí i López. 
 
SEGON.-  FACULTAR a l’alcalde-president per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’ajuntament de Breda, als efectes oportuns.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels regidors assistents.  
 
 
 
15è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE RV-E DE SUPORT A LA 
UTILITZACIÓ DEL  TRANSPORT PÚBLIC A LA SELVA INTERIOR. 
 
Es dóna compte de la següent Moció que presenta el grup polític municipal de RV-E: 
 
“Exposició dels fets: 
 
La Selva interior concentra part de la seva població als municipis d’Hostalric, Arbúcies, Riells i 
Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu i Sant Hilari de Sacalm, amb una població aproximada d’uns 
20.000 habitants que no tenen accés directe al transport públic ferroviari.  
Aquesta zona conforma un important espai de trànsit ferroviari sense que aquest fet signifiqui cap 
millora pel que fa al transport dels seus habitants. 
Per l’estació de tren d’Hostalric, l’estació central de la Selva interior per la seva ubicació, passa 
l’AVE Barcelona-París, els trens de mitja distància cap a Figueres, els trens regionals cap a Port-
Bou i trens de rodalies cap a Maçanet- Massanes, i en altre sentit cap a Barcelona.  
A l’estació d’Hostalric s’atura un tren cada hora de sis a vuit del matí, de dilluns a divendres, i en 
sentit Barcelona. A la resta de jornada i festius, s’atura un tren cada dues hores. En sentit a 
Girona, s’atura un tren cada dues hores, tant laborables com festius. Aquesta freqüència horària és 
insuficient, i obliga a la població d’aquesta zona a la utilització del vehicle privat, bé per fer tot el 
recorregut en sentit Girona, uns 40 quilòmetres de recorregut, o si es vol utilitzar el transport 
públic en sentit Barcelona, anar en cotxe fins a l’estació de Sant Celoni, a uns 15 quilometres de 
distància, una localitat que disposa d’horaris més amplis en horaris nocturns. Aquests 
desplaçaments suposen un elevat risc d’accidents i el conseqüent sobre cost econòmic.  
 
Per aquests motius, el Grup municipal de RV-E presenta la següent proposta d’acord de Ple: 
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PRIMER.- INSTAR al Govern de la Generalitat a facilitar la utilització del transport públic a La 
Selva interior, posant a l’abast dels ciutadans i ciutadanes dels municipis d’Hostalric, Arbúcies, Sant 
Feliu de Buixalleu i Sant Hilari de Sacalm les facilitats per a fer-ne ús.  
 
SEGON.- INSTAR al Govern de la Generalitat a que adopti les mesures pertinents perquè els trens 
de mitja distància de la línia Barcelona-Girona-Figueres i Figueres-Girona-Barcelona tinguin aturada 
a l’estació d’Hostalric. 
  
TERCER.- DEMANAR als Grups Parlamentaris donin suport a les iniciatives en aquest sentit que 
debat el Parlament de Catalunya.  
 
QUART.- FER ARRIBAR aquest acord de Ple al President de la Generalitat, a la Presidenta del 
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i als Alcaldes de La 
Selva.” 
 
Conclòs el debat entre tots els grups polítics municipals, es proposa per l’alcaldia la  retirada de 
l’ordre del dia de la present Moció, per considerar convenient l’ampliació d’informes. 
 
Sotmesa a votació la proposta de retirada de la present Moció, aquesta es retira de l’ordre del dia 
per unanimitat dels regidors assistents.  
 
 
 
16è.- INFORMES REGIDORIES. 
 
No hi ha informes. 

 
 
17è.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 PREGUNTA RESPOSTA 
 Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas: 

 
En relació a una instància que es va presentar 
pel tema de la circul�lació al C/ Pins del nucli 
de Can Salvà, com està? 

Sr. Felipe Juan González i Martín: 
 
Tenim constància que pel que fa a aquest 
tema s’han presentat dues al�legacions a 
favor i dues en contra. Per tant, caldrà 
tornar-ho a estudiar de nou i trobar una 
solució satisfactòria per a tothom. 

 
 
 
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les   
21.10 h. En dono fe.  
 
La secretària-interventora  
                                                                                                                  Vist i plau 
                                                                                                                     L’alcalde 
 
 
Montserrat Bertran i Roca                                                        Josep Maria Bagot i Belfort       
 
Riells i Viabrea, 11 de novembre de 2014 


