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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 
DIA 11 DE MARÇ DE 2014,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 02/2014) 
 
A Riells Viabrea, el dia 11 de març 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  
Sra. Mª Teresa Villalonga i Martínez 
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas 
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera 
 
S’excusen:  
Sr. Josep Manuel Tarrida i Martínez 
Sr. Carles Taberner i Llastarri 
 
 
Secretària-interventora: Sra. Montserrat Bertran i Roca 
 
Comprovada l’existència del quòrum legalment establert en l’article 90, del Reial Decret 
2.568/86, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim  Jurídic de les Entitats Locals, la Presidència declara oberta la sessió.  
 
 
 
1er.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE L’ESBORRANY DE L’ACTA  DE LA 
SESSIÓ  ANTERIOR,  DE DATA 13-02-2014 (ORDINÀRIA)  

 
Es presenta per a l’aprovació del Ple l’ acta de la sessió núm. 01/2014 (ordinària) 
corresponent al dia 13-02-2014. 
 
Sotmesa a votació l’acta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
2on.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, 
TANCAT A 06-03-2014 
 
A) Resolucions d’Alcaldia 

 
Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 04-02-2014 fins el  06-03-
2014, donant-se per assabentats de les següents: 
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NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 
2014 / 31 04/02/201 DECRET D'ALCALDIA Decret sotmès a confidencialitat i dipositat a  
 despatx Secretaria 
2014 / 32 05/02/201 DECRET D'ALCALDIA Contractació del Sr. Albert Llavina per cobrir el  
 servei de neteja del punt d'informació de Riells 
2014 / 33 12/02/201 DECRET D'ALCALDIA DECRET INICI EXP. SANCIONADOR TRÀNSIT 
2014 / 34 14/02/201 DECRET D'ALCALDIA Devolució garantia definitiva obres tancament i  
 cobriment de la pista poliesportiva 2ª fase 
2014 / 35 14/02/201 DECRET D'ALCALDIA Requeriment de documentació per llicencia d'obres  
 exp. 5/14 
2014 / 36 14/02/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres per adequació de nau industrial  
 exp. 4/14 
2014 / 37 14/02/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia per tala d'arbres exp. 7/14 
2014 / 38 14/02/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia per tala d'arbres exp. 6 
2014 / 39 14/02/201 DECRET D'ALCALDIA EXPEDIENT AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PER  
 IMPORT DE 19.413,28€ DEL PRÉSTEC AMB EL  
 BANC SABADELL ATLÀNTIC. 
2014 / 40 14/02/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ BAIXES D'OBLIGACIONS PER  
 PRESCRIPCIÓ EXP. 13/2013 
2014 / 41 21/02/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AL SERVEI DE 
  L'AJUNTAMENT, FEBRER 
2014 / 42 24/02/201 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS I ASSISTÈNCIA A PLENS  
 REGIDORS AJUNTAMENT, FEBRER 
2014 / 43 25/02/201 DECRET D'ALCALDIA AJORNAMENT PLE ORDINARI DEL DIA 03/03/2014 
2014 / 44 26/02/201 DECRET D'ALCALDIA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 
2014 / 45 27/02/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovar el retorn de fiances en relació a l'exp.  
 D'obres 30/13 
2014 / 46 27/02/201 DECRET D'ALCALDIA Aprovar el retorn de fiances en relació a l'exp.  
 D'obres 144/13 
2014 / 47 27/02/201 DECRET D'ALCALDIA Incoacio exp. Disciplina 1/14 
2014 / 48 27/02/201 DECRET D'ALCALDIA Baixes de caducitat padronal per Ricardo dos Santos  
 i Maria Aparecida dos Santos 
2014 / 49 04/03/201 DECRET D'ALCALDIA Llicencia per tala d'arbres exp. 12/14 
2014 / 50 05/03/201 DECRET D'ALCALDIA PAGAMENT A JUSTIFICAR DESPESES  
 ORIGINADES PEL CARNESTOLTES 2014 
  
 
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 02/2014 i 03/2014, 
refrendades abans del dia 07-03-2014,  data de la convocatòria del darrer Ple celebrat.   
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
3er.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS JUDICIALS. 
 
 
A) Recurs: 32/11 
Procediment: Judici ordinari, reclamació de quantitat 
Part actora: Ajuntament de Riells i Viabrea 
Part demandada: CEP Construcciones i obres, SL, Nasarre SA i Groupama Seguros 
Concepte: Enfonsament de la calçada per construcció d’edifici sense acabar. 
 
Es dóna compte de la sentència 117/2013, de 22 de setembre, dictada pel Jutjat de Primera 
Instància e Instrucció nº 1 de Santa Coloma de Farners, en relació a l’assumpte de 
l’encapçalament, i que en la seva part dispositiva diu: 
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“Que DEBIENDO DESESTIMAR la demanda interpuesta a instancia de la procuradora de los 
tribunales D. Eva Maria García Fernández en nombre y representación del AJUNTAMENT DE 
RIELLS I VIABREA DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a NASARRE SL y la entidad aseguradora 
GROUPAMA SEGUROS representador por la procuradora de los tribunales Dña Carmina Janer 
Miralles de pagar a la actora la cantidad de 7.593,54 euros(...)”. 
 
 
B) Recurs: 424/13 
Procediment: procediment abreujat  
Part actora: Remei Martínez Vizcaíno 
Part demandada: Ajuntament de Riells i Viabrea  
Concepte: Caiguda d’un arbre de la zona verda sobre la parcel�la 343 del carrer Vall Nou  
 
Es dóna compte de la sentència 95/2014, de 20 de febrer d’enguany, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu 3 de Girona, en relació a l’assumpte de l’encapçalament, i que en la 
seva part dispositiva diu: 
 
“Desestimar íntegramente la demanda deducida por DÑA REMEI MARTÍNEZ VIZCAÍNO contra 
la desestimación de la reclamación patrimonial contra el AYUNTAMIENTO DE RIELLS I 
VIABREA y contra la entidad ZURICH con expresa imposición de costas”. 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
4art.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE 
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ ADMINISTRACIÓ LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA 
LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I 
SOSTENIBILITAT DE L’ ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta-cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de 
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor 
d’interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d’equipaments bàsics, per 
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i 
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models 
familiars, de la dependència, de l’envelliment de la població, de la mediació social, entre 
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats 
que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes. 

Els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals 
del S. XX i en aquesta primera dècada del S. XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic 
de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels 
drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per 
pal�liar els efectes de la crisi. 
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Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. 
Durant aquests quasi bé trenta-cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent 
en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat 
als serveis que presten. 

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant 
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta 
emergència social. 

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més 
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat 
espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” 
(LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un 
important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments. 

Trenta-cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir 
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa 
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió 
sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania 
acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per 
garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol 
privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es 
demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i 
l’enllumenat públic. 

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i 
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament 
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el 
principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la 
redistribució. 

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya 
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els 
ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat. 

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, 
garantia i l’enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi 
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la 
capacitat de resposta dels governs locals. 

 
Fonaments de dret 
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La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar 
quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment 
garantida. 

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la 
formalització del conflicte, s’ha de sol�licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no 
vinculant, del Consell d’Estat. 

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- INICIAR la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons 
el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’ octubre, del 
Tribunal Constitucional. 
 

SEGON.- A tal efecte, SOL�LICITAR Dictamen del Consell d’ Estat, conforme a l’establert en 
l’art. 75 ter 3 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’ octubre, del Tribunal Constitucional, per 
conducte del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a petició de l’entitat local de 
major població (art. 48 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local), així 
com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
 
TERCER.- FACULTAR i encomanar a l’alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris 
per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de 
poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Sra. Virginia 
Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il�lustre. Col�legi de Procuradors de Madrid per tal que, en 
nom i representació de l’ajuntament de Riells i Viabrea, de forma solidària i indistinta interposi 
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013 
(BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència 
ferma i la seva execució.” 
 

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
5è.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ CLUB CENTRE ESPORTIU 
RIELLS I VIABREA I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS 
TEMPORAL I GRATUÏT DE L’ESPAI SOTA GRADES 1 PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES 
D’INTERÈS GENERAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ CLUB CENTRE ESPORTIU RIELLS I VIABREA I 
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE 
L’ESPAI SOTA GRADES 1 PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL. 
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Vist el projecte del conveni entre l’Associació CLUB CENTRE ESPORTIU RIELLS I VIABREA i 
l’ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai sota grades 1 per 
activitats associatives d’interès general, quina transcripció literal és la següent:  
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, l'Associació CLUB CENTRE ESPORTIU RIELLS I VIABREA, amb NIF G17647496, i 
inscrita al Registre Municipal d’Associacions de Riells i Viabrea, representada per Carles 
Taberner Llastarri, amb DNI 40312097C. 
 
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 
alcalde, l’il�lm. Josep Maria Bagot i Belfort. 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
L'Associació Club Centre Esportiu Riells i Viabrea és una entitat sense ànim de lucre 
constituïda per treballar per als següents fins: 
 

- Fomentar el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva. 
 

L’Ajuntament té la titularitat del Pavelló Polivalent, ubicat al C/ Maria Martí Valls. A petició de 
l'Associació Club Centre Esportiu Riells i Viabrea (d’aquí en endavant "Associació") aquest 
Ajuntament manifesta la voluntat de cedir l’ús temporal i gratuït de l'Espai Sota Grades 1 
(ubicat dins el Pavelló Polivalent) per tal que l'Associació puguin fer-ne ús per a les activitats 
pròpies de l’entitat. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
 
III. PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït de l'Espai Sota Grades 
1 a l’Associació per tal que hi puguin fer les tasques pròpies de l’entitat. 
 
SEGON.- Es facilitarà a l'Associació una clau per accedir al seu espai i l’ajuntament en tindrà 
una còpia. Si aquest espai es troba dins d’un edifici més gran (Pavelló, Casal del Poble) també 
es facilitarà la clau d’aquest edifici a l’associació per tal que aquesta pugui accedir al seu 
espai. Així mateix, si pel bon funcionament de l’activitat que ha de desenvolupar l'Associació 
cal accedir a algun altre espai (vestuaris, espai control de llums, etc.) també se’ls facilitarà la 
clau d’aquest espai. 
 
TERCER.- l'Associació designarà una persona responsable de la clau/claus de l’espai cedit. 
Aquesta persona responsable de les claus no les podrà donar a cap altra persona sense 
l’exprés permís d’aquest Ajuntament. 
 
QUART.- l'Associació només utilitzarà l'Espai cedit per als fins acordats amb l’ajuntament i dins 
els dies i horaris que s’acordin. Fora d’aquests dies/horaris no es podrà utilitzar l’espai cedit. 
La cessió d’aquest  espai no només no afectarà l’ús principal del bé, sinó que també podrà ser 
revocada en qualsevol moment per raons d’interès  públic, sense general dret a indemnització, 
quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, 
produeixin danys, impedeixin la seva utilització per activitats de major interès públic o 
provoquin detriment de l’ús general. 
 
CINQUÈ.- L’Associació es farà responsable de la cura i neteja del seu espai i en cap cas aquest 
espai podrà ser modificat i/o alterat sense l’exprés permís d’aquest Ajuntament, el qual, a 



 

 

 

7 

través dels serveis tècnics i els vigilants municipals, farà un seguiment de les instal�lacions pel 
bon manteniment i condicions òptimes d’aquest. 
 
SISÈ.- En cap cas es pot guardar material pirotècnic ni inflamable com poden ser els 
combustibles (ja siguin líquids, sòlids o gasosos) encara que estiguin embotellats, tancats o 
dins de recipients, ni tampoc es pot guardar qualsevol tipus d’eina, maquinari o altres que 
portin dipòsit o puguin contenir combustible si aquest no està totalment buit. Així mateix, per 
tal de guardar-hi materials que per la seva naturalesa també poden constituir un risc d’incendi 
(roba, paper, fusta, cartró,...) caldrà acordar la possibilitat d’emmagatzemar aquests 
materials amb els serveis tècnics de l'Ajuntament. 
 
SETÈ.- L'Associació serà l’única responsable dels danys que puguin ocasionar-se ja siguin 
directa o indirectament conseqüència de la utilització de les instal�lacions cedides, eximint de 
tota responsabilitat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
VUITÈ.- Aquest conveni s’estableix per un termini de dos anys,  prorrogable d’any en any fins 
esgotar el termini màxim total de quatre anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per 
escrit, la seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de 
cadascuna de les pròrrogues en el seu cas. 
 
NOVÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de 
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes 
formalitats emprades. 
 
DESÈ.- Extinció de la cessió: per haver transcorregut el termini, per renúncia del titular, per 
sanció, per desafectació del bé, per revocació de la concessió o per resolució judicial. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
Vist l’informe favorable emès en data 24/02/2014 per Secretaria-Intervenció. 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’Associació CLUB CENTRE ESPORTIU RIELLS I VIABREA 
i l’ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai sota grades 1 per 
activitats associatives d’interès general. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.” 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
6è.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ CLUB CREATIU JOVE RIELLS I 
VIABREA I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I 
GRATUÏT DE L’ESPAI 5 DEL PAVELLÓ POLIVALENT  PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES 
D’INTERÈS GENERAL. 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ CLUB CREATIU JOVE RIELLS I VIABREA I 
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE 
L’ESPAI 5 DEL PAVELLÓ POLIVALENT PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS 
GENERAL. 
 
Vist el projecte del conveni entre l’Associació Club Creatiu Jove Riells i Viabrea i l'Ajuntament 
de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai 5 del pavelló polivalent per 
activitats associatives d’interès general, quina transcripció literal és la següent:  
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D’una banda, l’ASSOCIACIÓ CLUB CREATIU JOVE RIELLS I VIABREA amb NIF G17780990 i 
inscrita al Registre Municipal d’Associacions de Riells i Viabrea, representada per Josep Ma. 
Montplet Calls amb DNI 77907153N 
 
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 
alcalde, l’il�lm. Josep Maria Bagot i Belfort 
 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
L’Associació Club Creatiu Jove Riells i Viabrea és una entitat sense ànim de lucre constituïda 
per treballar per als següents fins: 
 

- Realitzar totes les activitats de caire recreatiu que s’acordin. 
- Fomentar les activitats de caire cultural dirigides al públic en general. 
- Dirigir, fomentar i controlar totes les activitats esportives que es fomentin dins el 

municipi de Riells i Viabrea. 
- La celebració d’actes culturals, socials, reunions, excursions, etc. 
- Desenvolupar el benestar del soci mitjançant programes informatius no podent 

utilitzar el Club per finalitats polítiques ni d’altres que no es contemplin en les 
finalitats d’aquesta associació. 
 

L’Ajuntament té la titularitat del Pavelló Polivalent, ubicat al C/ Maria Martí Valls. A petició de 
l’associació Club Creatiu Jove Riells i Viabrea (d’aquí en endavant "Associació") aquest 
Ajuntament manifesta la voluntat de cedir l’ús temporal i gratuït de l’espai 5 del Pavelló 
Polivalent per tal que l'Associació puguin fer-ne ús per a les activitats pròpies de l’entitat. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
 
 
III. PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït de l’Espai 5 del Pavelló 
Polivalent a l’Associació per tal que hi puguin fer les tasques pròpies de l’entitat. 
 
SEGON.- Es facilitarà a l'Associació una clau per accedir al seu espai i l’Ajuntament en tindrà 
una còpia. Si aquest espai es troba dins d’un edifici més gran (Pavelló, Casal del Poble) també 
es facilitarà la clau d’aquest edifici a l’associació per tal que aquesta pugui accedir al seu 
espai. Així mateix, si pel bon funcionament de l’activitat que ha de desenvolupar l'Associació 
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cal accedir a algun altre espai (vestuaris, espai control de llums, etc.) també se’ls facilitarà la 
clau d’aquest espai. 
 
TERCER.- l'Associació designarà una persona responsable de la clau/claus de l’espai cedit. 
Aquesta persona responsable de les claus no les podrà donar a cap altra persona sense 
l’exprés permís d’aquest Ajuntament. 
 
QUART.- l'Associació només utilitzarà l'Espai cedit per als fins acordats amb l’Ajuntament i dins 
els dies i horaris que s’acordin. Fora d’aquests dies/horaris no es podrà utilitzar l’espai cedit. 
La cessió d’aquest espai no només no afectarà l’ús principal del bé, sinó que també podrà ser 
revocada en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense general dret a indemnització, 
quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, 
produeixin danys, impedeixin la seva utilització per activitats de major interès públic o 
provoquin detriment de l’ús general. 
 
CINQUÈ.- L’Associació es farà responsable de la cura i neteja del seu espai i en cap cas aquest 
espai podrà ser modificat i/o alterat sense l’exprés permís d’aquest Ajuntament, el qual, a 
través dels serveis tècnics i els vigilants municipals, farà un seguiment de les instal�lacions pel 
bon manteniment i condicions òptimes d’aquest. 
 
SISÈ.- En cap cas es pot guardar material pirotècnic ni inflamable com poden ser els 
combustibles (ja siguin líquids, sòlids o gasosos) encara que estiguin embotellats, tancats o 
dins de recipients, ni tampoc es pot guardar qualsevol tipus d'eina, maquinari o altres que 
portin dipòsit o puguin contenir combustible si aquest no està totalment buit. Així mateix, per 
tal de guardar-hi materials que per la seva naturalesa també poden constituir un risc d’incendi 
(roba, paper, fusta, cartró,...) caldrà acordar la possibilitat d’emmagatzemar aquests 
materials amb els serveis tècnics de l'Ajuntament. 
 
SETÈ.- L'Associació serà l’única responsable dels danys que puguin ocasionar-se ja siguin 
directa o indirectament conseqüència de la utilització de les instal�lacions cedides, eximint de 
tota responsabilitat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
VUITÈ.- Aquest conveni s’estableix per un termini de dos anys,  prorrogable d’any en any fins 
esgotar el termini màxim total de quatre anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per 
escrit, la seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de 
cadascuna de les pròrrogues en el seu cas. 
 
NOVÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de 
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes 
formalitats emprades. 
 
DESÈ.- Extinció de la cessió: per haver transcorregut el termini, per renúncia del titular, per 
sanció, per desafectació del bé, per revocació de la concessió o per resolució judicial. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni. 
 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
Vist l’informe favorable emès en data 24/02/2014 per Secretaria-Intervenció. 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’Associació Club Creatiu Jove Riells i Viabrea i 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai 5 del Pavelló 
Polivalent per activitats associatives d’interès general. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.” 
  
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
7è.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DE RIELLS I 
VIABREA I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I 
GRATUÏT DE L’ESPAI 2 I DE L’ESPAI 3 DEL PAVELLÓ POLIVALENT PER ACTIVITATS 
ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DE RIELLS I VIABREA I 
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE 
L’ESPAI 2 I DE L’ESPAI 3 DEL PAVELLÓ POLIVALENT PER ACTIVITATS 
ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL. 
 
Vist el projecte del conveni entre l’ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DE RIELLS I VIABREA i 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai 2 i de l’espai 3 del 
Pavelló Polivalent per activitats associatives d’interès general, quina transcripció literal és la 
següent:  
 
“ I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D’una banda, l’ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DE RIELLS I VIABREA amb NIF G55125710 i inscrita 
al Registre Municipal d’Associacions de Riells i Viabrea, representada per Esther Marco Trives 
amb DNI 36482478Q 
 
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 
alcalde, l’il�lm. Josep Maria Bagot i Belfort 
 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
L’Associació Voluntaris de Riells i Viabrea és una entitat sense ànim de lucre constituïda per 
treballar per als següents fins: 
 

- Ajudar de manera desinteressada als veïns de Riells i Viabrea i del seu entorn a 
solucionar i/o pal�liar les necessitats que per la seva situació particular, manca de 
recursos econòmics, dificultats de mobilitat, malaltia, etc. puguin necessitar l’ajuda de 
tercers dins les possibilitats de l’entitat. 

- Recollida d’aliments. 
- Ajuda personalitzada. 
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L’Ajuntament té la titularitat del Pavelló Polivalent ubicat al C/ Maria Martí Valls. A petició de 
l’associació Voluntaris de Riells i Viabrea (d’aquí en endavant "Associació") aquest Ajuntament 
manifesta la voluntat de cedir l’ús temporal i gratuït de l’Espai 2 i l'Espai 3 del Pavelló 
Polivalent per tal que l'Associació puguin fer-ne ús per a les activitats pròpies de l’entitat. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
 
 
III. PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït de l’Espai 2 i l'Espai 3 
del Pavelló Polivalent a l’Associació per tal que hi puguin fer les tasques pròpies de l’entitat. 
 
SEGON.- Es facilitarà a l'Associació una clau per accedir al seu espai i l’Ajuntament en tindrà 
una còpia. Si aquest espai es troba dins d’un edifici més gran (Pavelló, Casal del Poble) també 
es facilitarà la clau d’aquest edifici a l’associació per tal que aquesta pugui accedir al seu 
espai. Així mateix, si pel bon funcionament de l’activitat que ha de desenvolupar l'Associació 
cal accedir a algun altre espai (vestuaris, espai control de llums, etc.) també se’ls facilitarà la 
clau d’aquest espai. 
 
TERCER.- l'Associació designarà una persona responsable de la clau/claus de l’espai cedit. 
Aquesta persona responsable de les claus no les podrà donar a cap altra persona sense 
l’exprés permís d’aquest Ajuntament. 
 
QUART.- l'Associació només utilitzarà l'Espai cedit per als fins acordats amb l’Ajuntament i dins 
els dies i horaris que s’acordin. Fora d’aquests dies/horaris no es podrà utilitzar l’espai cedit. 
La cessió d’aquest espai no només no afectarà l’ús principal del bé, sinó que també podrà ser 
revocada en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense general dret a indemnització, 
quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, 
produeixin danys, impedeixin la seva utilització per activitats de major interès públic o 
provoquin detriment de l’ús general. 
 
CINQUÈ.- L’Associació es farà responsable de la cura i neteja del seu espai i en cap cas aquest 
espai podrà ser modificat i/o alterat sense l’exprés permís d’aquest Ajuntament, el qual, a 
través dels serveis tècnics i els vigilants municipals, farà un seguiment de les instal�lacions pel 
bon manteniment i condicions òptimes d’aquest. 
 
SISÈ.- En cap cas es pot guardar material pirotècnic ni inflamable com poden ser els 
combustibles (ja siguin líquids, sòlids o gasosos) encara que estiguin embotellats, tancats o 
dins de recipients, ni tampoc es pot guardar qualsevol tipus d’eina, maquinari o altres que 
portin dipòsit o puguin contenir combustible si aquest no està totalment buit. Així mateix, per 
tal de guardar-hi materials que per la seva naturalesa també poden constituir un risc d’incendi 
(roba, paper, fusta, cartró,...) caldrà acordar la possibilitat d’emmagatzemar aquests 
materials amb els serveis tècnics de l'Ajuntament. 
 
SETÈ.- L'Associació serà l’única responsable dels danys que puguin ocasionar-se ja siguin 
directa o indirectament conseqüència de la utilització de les instal�lacions cedides, eximint de 
tota responsabilitat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
VUITÈ.- Aquest conveni s’estableix per un termini de dos anys,  prorrogable d’any en any fins 
esgotar el termini màxim total de quatre anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per 
escrit, la seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de 
cadascuna de les pròrrogues en el seu cas. 
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NOVÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de 
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes 
formalitats emprades. 
 
DESÈ.- Extinció de la cessió: per haver transcorregut el termini, per renúncia del titular, per 
sanció, per desafectació del bé, per revocació de la concessió o per resolució judicial. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni. 
 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
Vist l’informe favorable emès en data 24/02/2014 per Secretaria-Intervenció. 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DE RIELLS I VIABREA i 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai 2 i de l’espai 3 del 
Pavelló Polivalent per activitats associatives d’interès general. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.” 
 
  
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
8è.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ ATHLETIC CLUB DE FUTBOL 
RIELLS I VIABREA I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS 
TEMPORAL I GRATUÏT DE L’ESPAI SOTA GRADES 1 PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES 
D’INTERÈS GENERAL.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ ATHLETIC CLUB DE FUTBOL RIELLS I VIABREA I 
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE 
L’ESPAI SOTA GRADES 1 PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL. 
 
Vist el projecte del conveni entre l’Associació ATHLETIC CLUB DE FUTBOL RIELLS I VIABREA i 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai sota grades 1 per 
activitats associatives d’interès general, quina transcripció literal és la següent:  
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, l’ASSOCIACIÓ ATHLETIC CLUB DE FUTBOL RIELLS I VIABREA, amb NIF 
G55102974, i inscrita al Registre Municipal d’Associacions de Riells i Viabrea, representada per 
Francisco Rubio López, amb DNI 35086098N 
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I de l’altra l’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 
alcalde, l’il�lm. Josep Maria Bagot i Belfort 
 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
L’Associació Athletic Club de Futbol Riells i Viabrea és una entitat sense ànim de lucre 
constituïda per treballar per als següents fins: 
 

- Fomentar el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva. 
 

L’Ajuntament té la titularitat del Pavelló Polivalent, ubicat al C/ Maria Martí Valls. A petició de 
l’associació Athletic Club de Futbol Riells i Viabrea (d’aquí en endavant "Associació") aquest 
Ajuntament manifesta la voluntat de cedir l’ús temporal i gratuït de l'Espai Sota Grades 1 per 
tal que l'Associació puguin fer-ne ús per a les activitats pròpies de l’entitat. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
 
III. DRETS I OBLIGACIONS 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït de l'Espai Sota Grades 
1 a l’Associació per tal que hi puguin fer les tasques pròpies de l’entitat. 
 
SEGON.- Es facilitarà a l'Associació una clau per accedir al seu espai i l’Ajuntament en tindrà 
una còpia. Si aquest espai es troba dins d’un edifici més gran (Pavelló, Casal del Poble) també 
es facilitarà la clau d’aquest edifici a l’associació per tal que aquesta pugui accedir al seu 
espai. Així mateix, si pel bon funcionament de l’activitat que ha de desenvolupar l'Associació 
cal accedir a algun altre espai (vestuaris, espai control de llums, etc.) també se’ls facilitarà la 
clau d’aquest espai. 
 
TERCER.- l'Associació designarà una persona responsable de la clau/claus de l’espai cedit. 
Aquesta persona responsable de les claus no les podrà donar a cap altra persona sense 
l’exprés permís d’aquest Ajuntament. 
 
QUART.- l'Associació només utilitzarà l'Espai cedit per als fins acordats amb l’Ajuntament i dins 
els dies i horaris que s’acordin. Fora d’aquests dies/horaris no es podrà utilitzar l’espai cedit. 
La cessió d’aquest espai no només no afectarà l’ús principal del bé, sinó que també podrà ser 
revocada en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense general dret a indemnització, 
quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, 
produeixin danys, impedeixin la seva utilització per activitats de major interès públic o 
provoquin detriment de l’ús general. 
 
CINQUÈ.- L’Associació es farà responsable de la cura i neteja del seu espai i en cap cas aquest 
espai podrà ser modificat i/o alterat sense l’exprés permís d’aquest Ajuntament, el qual, a 
través dels serveis tècnics i els vigilants municipals, farà un seguiment de les instal�lacions pel 
bon manteniment i condicions òptimes d’aquest. 
 
SISÈ.- En cap cas es pot guardar material pirotècnic ni inflamable com poden ser els 
combustibles (ja siguin líquids, sòlids o gasosos) encara que estiguin embotellats, tancats o 
dins de recipients, ni tampoc es pot guardar qualsevol tipus d’eina, maquinari o altres que 
portin dipòsit o puguin contenir combustible si aquest no està totalment buit. Així mateix, per 
tal de guardar-hi materials que per la seva naturalesa també poden constituir un risc d’incendi 
(roba, paper, fusta, cartró,...) caldrà acordar la possibilitat d’emmagatzemar aquests 
materials amb els serveis tècnics de l'Ajuntament. 
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SETÈ.- L'Associació serà l’única responsable dels danys que puguin ocasionar-se ja siguin 
directa o indirectament conseqüència de la utilització de les instal�lacions cedides, eximint de 
tota responsabilitat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
VUITÈ.- Aquest conveni s’estableix per un termini de dos anys,  prorrogable d’any en any fins 
esgotar el termini màxim total de quatre anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per 
escrit, la seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de 
cadascuna de les pròrrogues en el seu cas. 
 
NOVÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de 
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes 
formalitats emprades. 
 
DESÈ.- Extinció de la cessió: per haver transcorregut el termini, per renúncia del titular, per 
sanció, per desafectació del bé, per revocació de la concessió o per resolució judicial. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni. 
 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
Vist l’informe favorable emès en data 24/02/2014 per Secretaria-Intervenció. 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’Associació ATHLETIC CLUB DE FUTBOL RIELLS I 
VIABREA i l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai sota 
grades 1  per activitats associatives d’interès general  
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
9è.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ CLUB CICLISTA RIELLS I 
VIABREA I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I 
GRATUÏT DE L’ESPAI BIOMASSA 1 I BIOMASSA 2 PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES 
D’INTERÈS GENERAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ CLUB CICLISTA RIELLS I VIABREA I L'AJUNTAMENT 
DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE L’ESPAI BIOMASSA 
1 I BIOMASSA 2 PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL. 
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Vist el projecte del conveni entre l’Associació CLUB CICLISTA RIELLS I VIABREA i l'Ajuntament 
de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai Biomassa 1 i Biomassa 2 per 
activitats associatives d’interès general, quina transcripció literal és la següent:  
 
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D’una banda, l'Associació CLUB CICLISTA RIELLS I VIABREA amb NIF G55000186 i inscrita al 
Registre Municipal d’Associacions de Riells i Viabrea, representada per Enric Ortiz Leon amb 
DNI 37761952T 
 
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 
alcalde, l’il�lm. Josep Maria Bagot i Belfort 
 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
L'Associació Club Ciclista Riells i Viabrea és una entitat sense ànim de lucre constituïda per 
treballar per als següents fins: 
 

- Fomentar el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva. 
 

L’Ajuntament té la titularitat de l'Espai Biomassa 1 i Biomassa 2, ubicats al final del Camp de 
Futbol. A petició de l'Associació Club Ciclista Riells i Viabrea (d’aquí en endavant "Associació") 
aquest Ajuntament manifesta la voluntat de cedir l’ús temporal i gratuït de l'Espai Biomassa 1 
i Biomassa 2 per tal que l'Associació puguin fer-ne ús per a les activitats pròpies de l’entitat. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
 
III. PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït de l'Espai Biomassa 1 i 
Biomassa 2 a l’Associació per tal que hi puguin fer les tasques pròpies de l’entitat. 
  
SEGON.- Es facilitarà a l'Associació una clau per accedir al seu espai i l’Ajuntament en tindrà 
una còpia. Si aquest espai es troba dins d’un edifici més gran (Pavelló, Casal del Poble) també 
es facilitarà la clau d’aquest edifici a l’associació per tal que aquesta pugui accedir al seu 
espai. Així mateix, si pel bon funcionament de l’activitat que ha de desenvolupar l'Associació 
cal accedir a algun altre espai (vestuaris, espai control de llums, etc.) també se’ls facilitarà la 
clau d’aquest espai. 
 
TERCER.- l'Associació designarà una persona responsable de la clau/claus de l’espai cedit. 
Aquesta persona responsable de les claus no les podrà donar a cap altra persona sense 
l’exprés permís d’aquest Ajuntament. 
 
QUART.- l'Associació només utilitzarà l'Espai cedit per als fins acordats amb l’Ajuntament i dins 
els dies i horaris que s’acordin. Fora d’aquests dies/horaris no es podrà utilitzar l’espai cedit. 
La cessió d’aquest espai no només no afectarà l’ús principal del bé, sinó que també podrà ser 
revocada en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense general dret a indemnització, 
quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, 
produeixin danys, impedeixin la seva utilització per activitats de major interès públic o 
provoquin detriment de l’ús general. 
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CINQUÈ.- L’Associació es farà responsable de la cura i neteja del seu espai i en cap cas aquest 
espai podrà ser modificat i/o alterat sense l’exprés permís d’aquest Ajuntament, el qual, a 
través dels serveis tècnics i els vigilants municipals, farà un seguiment de les instal�lacions pel 
bon manteniment i condicions òptimes d’aquest. 
 
SISÈ.- En cap cas es pot guardar material pirotècnic ni inflamable com poden ser els 
combustibles (ja siguin líquids, sòlids o gasosos) encara que estiguin embotellats, tancats o 
dins de recipients, ni tampoc es pot guardar qualsevol tipus d’eina, maquinari o altres que 
portin dipòsit o puguin contenir combustible si aquest no està totalment buit. Així mateix, per 
tal de guardar-hi materials que per la seva naturalesa també poden constituir un risc d’incendi 
(roba, paper, fusta, cartró,...) caldrà acordar la possibilitat d’emmagatzemar aquests 
materials amb els serveis tècnics de l'Ajuntament. 
 
SETÈ.- L'Associació serà l’única responsable dels danys que puguin ocasionar-se ja siguin 
directa o indirectament conseqüència de la utilització de les instal�lacions cedides, eximint de 
tota responsabilitat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
VUITÈ.- Aquest conveni s’estableix per un termini de dos anys,  prorrogable d’any en any fins 
esgotar el termini màxim total de quatre anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per 
escrit, la seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de 
cadascuna de les pròrrogues en el seu cas. 
 
NOVÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de 
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes 
formalitats emprades. 
 
DESÈ.- Extinció de la cessió: per haver transcorregut el termini, per renúncia del titular, per 
sanció, per desafectació del bé, per revocació de la concessió o per resolució judicial. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
Vist l’informe favorable emès en data 24/02/2014 per Secretaria-Intervenció. 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’Associació CLUB CICLISTA RIELLS I VIABREA i 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai de Biomassa 1 i 
Biomassa 2 per activitats associatives d’interès general. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.” 
 
  
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 



 

 

 

17 

10è.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE RIELLENC I 
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE 
L’ESPAI 6 DEL PAVELLÓ POLIVALENT PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS 
GENERAL. 
  
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE RIELLENC I L'AJUNTAMENT DE 
RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE L’ESPAI 6 DEL PAVELLÓ 
POLIVALENT PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL. 
 
Vist el projecte del conveni entre l’ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE RIELLENC i l'Ajuntament de 
Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai 6 del pavelló polivalent per activitats 
associatives d’interès general, quina transcripció literal és la següent:  
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D’una banda, l’ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE RIELLENC amb NIF G17921446 i inscrita al 
Registre Municipal d’Associacions de Riells i Viabrea, representada per Carlos Salas Rivera amb 
DNI 36936913V 
 
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 
alcalde, l’il�lm. Josep Maria Bagot i Belfort 
 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
L’Associació Grup de Teatre Riellenc és una entitat sense ànim de lucre constituïda per 
treballar per als següents fins: 
 

- Fer representacions teatrals. 
 

L’Ajuntament té la titularitat del Pavelló Polivalent ubicat al C/ Maria Martí Valls. A petició de 
l’associació Grup de Teatre Riellenc (d’aquí en endavant "Associació") aquest Ajuntament 
manifesta la voluntat de cedir l’ús temporal i gratuït de l’Espai 6 del Pavelló Polivalent per tal 
que l'Associació puguin fer-ne ús per a les activitats pròpies de l’entitat. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
 
 
III. PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït de l’Espai 6 del Pavelló 
Polivalent a l’Associació per tal que hi puguin fer les tasques pròpies de l’entitat. 
 
SEGON.- Es facilitarà a l'Associació una clau per accedir al seu espai i l’Ajuntament en tindrà 
una còpia. Si aquest espai es troba dins d’un edifici més gran (Pavelló, Casal del Poble) també 
es facilitarà la clau d’aquest edifici a l’associació per tal que aquesta pugui accedir al seu 
espai. Així mateix, si pel bon funcionament de l’activitat que ha de desenvolupar l'Associació 
cal accedir a algun altre espai (vestuaris, espai control de llums, etc.) també se’ls facilitarà la 
clau d’aquest espai. 
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TERCER.- l'Associació designarà una persona responsable de la clau/claus de l’espai cedit. 
Aquesta persona responsable de les claus no les podrà donar a cap altra persona sense 
l’exprés permís d’aquest Ajuntament. 
 
QUART.- l'Associació només utilitzarà l'Espai cedit per als fins acordats amb l’Ajuntament i dins 
els dies i horaris que s’acordin. Fora d’aquests dies/horaris no es podrà utilitzar l’espai cedit. 
La cessió d’aquest espai no només no afectarà l’ús principal del bé, sinó que també podrà ser 
revocada en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense general dret a indemnització, 
quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, 
produeixin danys, impedeixin la seva utilització per activitats de major interès públic o 
provoquin detriment de l’ús general. 
 
CINQUÈ.- L’Associació es farà responsable de la cura i neteja del seu espai i en cap cas aquest 
espai podrà ser modificat i/o alterat sense l’exprés permís d’aquest Ajuntament, el qual, a 
través dels serveis tècnics i els vigilants municipals, farà un seguiment de les instal�lacions pel 
bon manteniment i condicions òptimes d’aquest. 
 
SISÈ.- En cap cas es pot guardar material pirotècnic ni inflamable com poden ser els 
combustibles (ja siguin líquids, sòlids o gasosos) encara que estiguin embotellats, tancats o 
dins de recipients, ni tampoc es pot guardar qualsevol tipus d’eina, maquinari o altres que 
portin dipòsit o puguin contenir combustible si aquest no està totalment buit. Així mateix, per 
tal de guardar-hi materials que per la seva naturalesa també poden constituir un risc d’incendi 
(roba, paper, fusta, cartró,...) caldrà acordar la possibilitat d’emmagatzemar aquests 
materials amb els serveis tècnics de l'Ajuntament. 
 
SETÈ.- L'Associació serà l’única responsable dels danys que puguin ocasionar-se ja siguin 
directa o indirectament conseqüència de la utilització de les instal�lacions cedides, eximint de 
tota responsabilitat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
VUITÈ.- Aquest conveni s’estableix per un termini de dos anys,  prorrogable d’any en any fins 
esgotar el termini màxim total de quatre anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per 
escrit, la seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de 
cadascuna de les pròrrogues en el seu cas. 
 
NOVÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de 
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes 
formalitats emprades. 
 
DESÈ.- Extinció de la cessió: per haver transcorregut el termini, per renúncia del titular, per 
sanció, per desafectació del bé, per revocació de la concessió o per resolució judicial. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
Vist l’informe favorable emès en data 24/02/2014 per Secretaria-Intervenció. 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE RIELLENC i 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai 6 del pavelló 
polivalent per activitats associatives d’interès general. 
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SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
11è.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE DONES QUART CREIXENT 
I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DEL 
MAGATZEM DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES 
D’INTERÈS GENERAL.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE DONES QUART CREIXENT I L'AJUNTAMENT DE 
RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DEL MAGATZEM DE LA 
PLAÇA DE L'AJUNTAMENT PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL. 
 
Vist el projecte del conveni entre l’ASSOCIACIÓ DE DONES QUART CREIXENT i l'Ajuntament 
de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït del magatzem de la Plaça de l'Ajuntament 
per activitats associatives d’interès general, quina transcripció literal és la següent:  
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D’una banda, l’ASSOCIACIÓ DE DONES QUART CREIXENT amb NIF G55074561 i inscrita al 
Registre Municipal d’Associacions de Riells i Viabrea, representada per Cristina Martínez Picot 
amb DNI 52174793Y 
 
I de l’altra l’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 
alcalde, l’il�lm. Josep Maria Bagot i Belfort 
 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
L’Associació de Dones Quart Creixent és una entitat sense ànim de lucre constituïda per 
treballar per als següents fins: 
 

- Promoure activitats culturals, d’oci, esportives i socials. 
- Crear punts de trobada per a relacionar-se entre les dones del poble. 
- Treballar per la promoció de la dona. 
- Realitzar activitats amb altres associacions. 
- Fomentar qualsevol activitat d’interès sociocultural relacionat amb el món de la dona. 
- Oferir un suport a les dones que es puguin trobar en diferents situacions de dificultat. 
- Representar, defensar i promoure els interessos i drets de les dones de Riells i Viabrea. 
- Estar informades dels seus drets i deures. 
- Desenvolupar activitats socioculturals, actuacions o projectes d’interès social o utilitat 

pública per promoure la igualtat de tracte i la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes. 

- Organitzar activitats informatives, culturals i recreatives. 
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L’Ajuntament té la titularitat del Magatzem ubicat a la Pl. de l'Ajuntament. A petició de 
l’associació de Dones Quart Creixent (d’aquí en endavant "Associació") aquest Ajuntament 
manifesta la voluntat de cedir l’ús temporal i gratuït de l’espai Magatzem de la Pl. de 
l'Ajuntament per tal que l'Associació puguin fer-ne ús per a les activitats pròpies de l’entitat. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
 
 
III. PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït de l’espai Magatzem 
de la Pl. de l'Ajuntament a l’Associació per tal que hi puguin fer les tasques pròpies de 
l’entitat. 
 
SEGON.- Es facilitarà a l'Associació una clau per accedir al seu espai i l’Ajuntament en tindrà 
una còpia. Si aquest espai es troba dins d’un edifici més gran (Pavelló, Casal del Poble) també 
es facilitarà la clau d’aquest edifici a l’associació per tal que aquesta pugui accedir al seu 
espai. Així mateix, si pel bon funcionament de l’activitat que ha de desenvolupar l'Associació 
cal accedir a algun altre espai (vestuaris, espai control de llums, etc.) també se’ls facilitarà la 
clau d’aquest espai. 
 
TERCER.- l'Associació designarà una persona responsable de la clau/claus de l’espai cedit. 
Aquesta persona responsable de les claus no les podrà donar a cap altra persona sense 
l’exprés permís d’aquest Ajuntament. 
 
QUART.- l'Associació només utilitzarà l'Espai cedit per als fins acordats amb l’Ajuntament i dins 
els dies i horaris que s’acordin. Fora d’aquests dies/horaris no es podrà utilitzar l’espai cedit. 
La cessió d’aquest espai no només no afectarà l’ús principal del bé, sinó que també podrà ser 
revocada en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense general dret a indemnització, 
quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, 
produeixin danys, impedeixin la seva utilització per activitats de major interès públic o 
provoquin detriment de l’ús general. 
 
CINQUÈ.- L’Associació es farà responsable de la cura i neteja del seu espai i en cap cas aquest 
espai podrà ser modificat i/o alterat sense l’exprés permís d’aquest Ajuntament, el qual, a 
través dels serveis tècnics i els vigilants municipals, farà un seguiment de les instal�lacions pel 
bon manteniment i condicions òptimes d’aquest. 
 
SISÈ.- En cap cas es pot guardar material pirotècnic ni inflamable com poden ser els 
combustibles (ja siguin líquids, sòlids o gasosos) encara que estiguin embotellats, tancats o 
dins de recipients, ni tampoc es pot guardar qualsevol tipus d’eina, maquinari o altres que 
portin dipòsit o puguin contenir combustible si aquest no està totalment buit. Així mateix, per 
tal de guardar-hi materials que per la seva naturalesa també poden constituir un risc d’incendi 
(roba, paper, fusta, cartró,...) caldrà acordar la possibilitat d’emmagatzemar aquests 
materials amb els serveis tècnics de l'Ajuntament. 
 
SETÈ.- L'Associació serà l’única responsable dels danys que puguin ocasionar-se ja siguin 
directa o indirectament conseqüència de la utilització de les instal�lacions cedides, eximint de 
tota responsabilitat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
VUITÈ.- Aquest conveni s’estableix per un termini de dos anys,  prorrogable d’any en any fins 
esgotar el termini màxim total de quatre anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per 
escrit, la seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de 
cadascuna de les pròrrogues en el seu cas. 
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NOVÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de 
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes 
formalitats emprades. 
 
DESÈ.- Extinció de la cessió: per haver transcorregut el termini, per renúncia del titular, per 
sanció, per desafectació del bé, per revocació de la concessió o per resolució judicial. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni. 
 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
Vist l’informe favorable emès en data 24/02/2014 per Secretaria-Intervenció. 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’ASSOCIACIÓ DE DONES QUART CREIXENT i 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït del magatzem de la Plaça de 
l'Ajuntament per activitats associatives d’interès general. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
12è.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ AMBTU I L'AJUNTAMENT DE 
RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DELS DESPATXOS 1 I 2 I 
LA PERRUQUERIA DEL CASAL DEL POBLE PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS 
GENERAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ AMBTU I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA 
RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DELS DESPATXOS 1 I 2 I LA PERRUQUERIA 
DEL CASAL DEL POBLE PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL. 
 
Vist el projecte del conveni entre l’Associació AMBTU i l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a 
l’ús temporal i gratuït dels despatxos 1 i 2 i la perruqueria del casal del poble per activitats 
associatives d’interès general, quina transcripció literal és la següent:  
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

D’una banda, l’ASSOCIACIÓ AMBTU, amb NIF G55174197, i inscrita al Registre Municipal 
d’Associacions de Riells i Viabrea, representada per Luis López González, amb DNI 
52157875Q. 
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I de l’altra l’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 
alcalde, l’il�lm. Josep Maria Bagot i Belfort. 
 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
L’Associació AMBTU és una entitat sense ànim de lucre constituïda per treballar per als 
següents fins: 
 

- La creació d’una xarxa social i solidària de col�laboració amb particulars i entitats. 
- Gestió de bancs d’aliments i roba. 
- Suport a famílies i col�lectius amb necessitats. 
- Acompanyament a metges i/o serveis sanitaris. 
- Suport a gestions administratives. 
- Promoció i difusió de la consciència mediambiental. 
- Activitats culturals i esportives. 

 
L’Ajuntament té la titularitat del Casal del Poble de Riells i Viabrea ubicat a la Pl. de 
l'Ajuntament. A petició de l’associació AMBTU (d’aquí en endavant "Associació") aquest 
Ajuntament manifesta la voluntat de cedir l’ús temporal i gratuït dels despatxos 1 i 2 i la 
perruqueria del casal del poble per tal que l'Associació pugui fer-ne ús per a les activitats 
pròpies de l’entitat. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
 
 
III. PACTES 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït dels despatxos 1 i 2 i 
la perruqueria del casal del poble a l’Associació per tal que hi puguin fer les tasques pròpies de 
l’entitat. 
 
SEGON.- Es facilitarà a l'Associació una clau per accedir al seu espai i l’Ajuntament en tindrà 
una còpia. Si aquest espai es troba dins d’un edifici més gran (Pavelló, Casal del Poble) també 
es facilitarà la clau d’aquest edifici a l’associació per tal que aquesta pugui accedir al seu 
espai. Així mateix, si pel bon funcionament de l’activitat que ha de desenvolupar l'Associació 
cal accedir a algun altre espai (vestuaris, espai control de llums, etc.) també se’ls facilitarà la 
clau d’aquest espai. 
 
TERCER.- l'Associació designarà una persona responsable de la clau/claus de l’espai cedit. 
Aquesta persona responsable de les claus no les podrà donar a cap altra persona sense 
l’exprés permís d’aquest Ajuntament. 
 
QUART.- l'Associació només utilitzarà l'Espai cedit per als fins acordats amb l’Ajuntament i dins 
els dies i horaris que s’acordin. Fora d’aquests dies/horaris no es podrà utilitzar l’espai cedit. 
La cessió d’aquest espai no només no afectarà l’ús principal del bé, sinó que també podrà ser 
revocada en qualsevol moment per raons d’interès públic, sense general dret a indemnització, 
quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, 
produeixin danys, impedeixin la seva utilització per activitats de major interès públic o 
provoquin detriment de l’ús general. 
 
CINQUÈ.- L’Associació es farà responsable de la cura i neteja del seu espai i en cap cas aquest 
espai podrà ser modificat i/o alterat sense l’exprés permís d’aquest Ajuntament, el qual, a 
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través dels serveis tècnics i els vigilants municipals, farà un seguiment de les instal�lacions pel 
bon manteniment i condicions òptimes d’aquest. 
 
SISÈ.- En cap cas es pot guardar material pirotècnic ni inflamable com poden ser els 
combustibles (ja siguin líquids, sòlids o gasosos) encara que estiguin embotellats, tancats o 
dins de recipients, ni tampoc es pot guardar qualsevol tipus d’eina, maquinari o altres que 
portin dipòsit o puguin contenir combustible si aquest no està totalment buit. Així mateix, per 
tal de guardar-hi materials que per la seva naturalesa també poden constituir un risc d’incendi 
(roba, paper, fusta, cartró,...) caldrà acordar la possibilitat d’emmagatzemar aquests 
materials amb els serveis tècnics de l'Ajuntament. 
 
SETÈ.- L'Associació serà l’única responsable dels danys que puguin ocasionar-se ja siguin 
directa o indirectament conseqüència de la utilització de les instal�lacions cedides, eximint de 
tota responsabilitat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
VUITÈ.- Aquest conveni s’estableix per un termini de dos anys,  prorrogable d’any en any fins 
esgotar el termini màxim total de quatre anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per 
escrit, la seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de 
cadascuna de les pròrrogues en el seu cas. 
 
NOVÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de 
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes 
formalitats emprades. 
 
DESÈ.- Extinció de la cessió: per haver transcorregut el termini, per renúncia del titular, per 
sanció, per desafectació del bé, per revocació de la concessió o per resolució judicial. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.” 
 
Vist l’informe favorable emès en data 24/02/2014 per Secretaria-Intervenció. 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’Associació AMBTU i l'Ajuntament de Riells i Viabrea 
relatiu a l’ús temporal i gratuït dels despatxos 1 i 2 i la perruqueria del casal del poble per 
activitats associatives d’interès general. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
  
 
13è.- APROVACIÓ DE LES NORMES D’UTILITZACIÓ DEL DISPOSITIU D’IMPULSOS 
ELÈCTRICS TASER I AUTORITZACIÓ DE LA SEVA UTILITZACIÓ ALS AGENTS DE LA 
GUÀRDIA MUNICIPAL DE RIELLS I VIABREA. 
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Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DE LES NORMES D’UTILITZACIÓ DEL DISPOSITIU D’IMPULSOS 
ELÈCTRICS TASER I AUTORITZACIÓ DE LA SEVA UTILITZACIÓ ALS AGENTS DE LA 
GUÀRDIA MUNICIPAL DE RIELLS I VIABREA 

 
Atesa la proliferació en els últims temps, de robatoris, desordres i conductes incíviques, els 
agents de la guàrdia municipal del cos de vigilants de la plantilla de  funcionaris d’aquest 
ajuntament, demana protecció davant de possibles atacs personals que en poden ser objecte. 
 
En aquest sentit, el Cap de la guàrdia municipal, Sr. Joaquim Trillo i Palau, ha adreçat en data 
10 de juny de 2.013 a l’alcaldia, la següent petició: 
 
...” Que d’uns anys ençà i possiblement degut a l’actual situació socioeconòmica que s’està 
visquent a nivell global, es detecta una major conflictivitat i crispació social que pot esdevenir 
en actes i aconteixements no desitjats per ningú. 
 
Que com se sap, el cos  de la guàrdia municipal moltes vegades ha de fer front a situacions 
que tant per nivell competencial i preparació, sobrepassa la seva capacitat d’actuació, podent 
generar una perillositat no desitjada per ningú, tant a nivell personal com de protecció envers 
el ciutadà. 
 
Que pel que s’ha exposat abans i amb el total recolzament per part de tots els agents que 
composen el cos de la guàrdia municipal, considerem convenient que se’ns faciliti un dispositiu 
de control electrònic de la marca TASER per tal de poder fer front als nous escenaris que cada 
vegada sorgeixen més sovint i per tal que tinguin una resolució satisfactòria...” 
 
En data 30 de novembre de 2012, els agents de la guàrdia municipal de Riells i Viabrea, Srs. 
Josep Dote Vera, Jaume Montserrat Guerrero, Joaquim Trillo Palau, Joan Martos Arredondo, 
Maria Immaculada Agüera Recio, Maria Isabel Morón Pinós i Roser Albó Garriga, manifesten la 
seva voluntat respecte a que se’ls-hi faciliti una arma no letal d’impulsos elèctrics, anomenada 
TASER, com a dotació per al desenvolupament de les tasques que tenen encomanades i 
sempre que estiguin de servei, donant-se per assabentats que és imprescindible per a la seva 
tinença el fet d’haver passat satisfactòriament el curs que habilita el seu ús. 
 
En data 19 de juny de 2013, la policia local de Sant Andreu de Llavaneres, Agent instructor 
TIP 030, presenta informe justificatiu de l’assistència al curs d’operador de Taser, realitzat el 
24 de maig de 2.013 dels següents agents: 

- Jaume Montserrat Guerrero 
- Josep Dote Vera 
- Joan Martos Arredondo  
- Roser Albó Garriga 

i s’afegeix diploma a nom dels agents Mª Immaculada Agüera Recio, Maria Isabel Morón Pinós 
i Joaquim Trillo Palau. 

 
Considerant adequat l’ús del dispositiu d’impulsos elèctrics TASER, i havent acreditat que han 
realitzat el curs  per a la manipulació i coneixement del protocol a seguir, havent-ne 
manifestat tenir-ne el grau de coneixement suficient, així com el compromís de la seva 
adequada utilització. 
 
Vistos els extrems exposats i acreditats en l’expedient i atesa la necessitat d’utilització 
d’aquesta eina com a protecció personal davant d’actuacions i/o conductes incíviques que 
puguin posar en perill la integritat personal dels agents municipals i vilatans. 
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Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR les normes d’utilització del dispositiu d’impulsos elèctrics TASER, que 
han d’acomplir els agents de la guàrdia municipal del cos de vigilants de la plantilla de 
funcionaris d’aquest ajuntament i que consten a l’expedient. 
 
SEGON.- AUTORITZAR la seva utilització als següents agents: 
 

- Jaume Montserrat Guerrero 
- Josep Dote Vera 
- Joan Martos Arredondo  
- Roser Albó i Garriga 
- Mª Immaculada Agüera Recio 
- Maria Isabel Morón Pinós 
- Joaquim Trillo Palau 

 
TERCER.- L’efectivitat d’aquesta proposta quedarà condicionada a l’aprovació definitiva de la 
modificació del Reglament Regulador dels Agents de la Guàrdia Municipal de l’ajuntament de 
Riells i Viabrea, que incorpora l’ús d’aquest dispositiu i publicació en el BOP i en el DOGC.” 
 
 
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 
Ma. Teresa Villalonga i Martínez CiU En contra 
Jordi Joan Palau i Fàbregas RV-E En contra 
José Antonio Rodríguez Gragera RV-E En contra 
 
 
S’aprova per  6 vots a favor i 3 en contra. 
 
 
  
14è.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DELS AGENTS 
DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DELS AGENTS DE LA 
GUÀRDIA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA 
 
Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de maig de 2013, va 
aprovar inicialment, segons el que disposa l’article 52 lletra d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
Reglament Regulador dels Agents de la Guàrdia Municipal de l’ajuntament de Riells i Viabrea. 
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L’esmentat Reglament es va exposar al públic amb edictes al BOP de Girona de 07-06-2013 i 
al DOGC de 10-06-2013, sense que durant el període d’exposició al públic es presentessin 
al�legacions ni reclamacions, per la qual cosa al BOP nº 148 de data 2 d’agost de 2.013 es va 
publicar edicte d’aprovació definitiva d’aquest.  
  
Atesa la necessitat i conveniència de procedir a la modificació del text aprovat del Reglament 
Regulador dels Agents de la Guàrdia Municipal de l’ajuntament de Riells i Viabrea. 

Atès  que el procediment per a l’aprovació de les ordenances i reglaments locals, ve 
determinat bàsicament per l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local. Ena quest sentit, el municipi té atribuïda, en la seva qualitat d’administració 
pública i dins l’àmbit de les seves competències, la potestat reglamentària, que s’exerceix a 
través de l’aprovació de disposicions de caràcter general. En desenvolupament d’aquest 
precepte de caràcter bàsic l’article 178 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i els articles 60 i ss. del ROASEL regulen el tràmit d’aprovació. 

Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR inicialment i si s’escau definitivament, en el cas que no hi hagi cap 
reclamació o suggeriment la modificació del Reglament Regulador dels Agents de la Guàrdia 
Municipal de l’ajuntament de Riells i Viabrea, el text de la qual s’incorpora com annex. 
 
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un termini de TRENTA DIES, mitjançant 
un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que durant aquest termini els 
interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que 
estimin pertinents. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap, es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.  
 
ANNEX MODIFICACIÓ  DEL REGLAMENT REGULADOR DELS AGENTS DE LA GUÀRDIA 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA  
 
Es modifica l’article 23.  
 
L’ajuntament ha d’atendre la uniformitat dels integrants de la Guàrdia Municipal i la reposició 
de les peces d’acord amb la durada fixada. 
 
Els agents són responsables de la custòdia i bona conservació de la pròpia indumentària. 
 
UNIFORMITAT BIANUAL 
 
UNIFORME D’ESTIU                                                                                     QUANTITAT 
 
Pantaló                                                               1 
Polo de màniga curta (1)                                                             1 
Mitjons                                                                    2/2 parells 
 
UNIFORME D’HIVERN                                                                                   QUANTITAT 
 
Pantaló                                                                1 
Polo de màniga llarga (1)                                                              1 
Mitjons                                                                                        2/2 
parells 
 
UNIFORMITAT TRIENAL O SEGONS NECESSITAT 
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ACCESORIS                                                                                                 QUANTITAT 
 
Cinturó                                                                            1 
Xiulet i cordó                                                                                  1 
Corbata                                                                                  1 
Guants                                                                                                             1 parell 
Passamuntanyes                                                                        1 
Camises màniga curta                                                                       1 
Camises màniga llarga                                                                                1 
Pantaló pinces hivern/estiu                                                                             1/1 
Forro polar/samarretes tèrmiques hivern                                                                  1/1 
                                 
UNIFORMITAT QUINQUENAL 
 
ALTRES                                                                                                      QUANTITAT 
 
Jaqueta 3⁄4 bicolor                                                                       1 
Funda de grilló                                                              1 
Vestit d’aigua                                                                                 1 
Botes d’aigua                                                                                 1 parell 
Boines (estiu/hivern)                                                                       1 
Gorres (estiu/hivern)                                                                            1/1 
Botes                                                                                      parell 
Armilla o elements alta visibilitat                                                                     1 
                                               
      
ALTRES COMPLEMENTS SEGONS NECESSITATS 
 
ALTRES                                                                                                     QUANTITAT 
 
Defensa                                                                        1 
Manilles                                                                                 1    
Esprai de defensa                                                                                                  1       
Funda esprai de defensa                                                             1 
Dispositiu d’impulsos elèctrics “Taser” o similars                                                   1 
 
NOTA: Aquest tipus de complements estan supeditats a l’aprovació prèvia de l’alcaldia a la 
seva adquisició i valoració de la necessitat per l’adquisició del material. 
 
 
Es modifica l’art. 25.  
 
La utilització d’ulleres de sol serà restringida expressament pels serveis on els agents puguin 
ser enlluernats o els hi causi molèsties la intensitat del sol a determinades hores del dia, per 
tant no es podrà fer-ne ús en recintes tancats i en tot el període del dia on la llum solar ja no 
tingui una intensitat suficient com per ocasionar cap molèstia visual. Quan no es faci ús de les 
ulleres de sol, aquestes no podran anar penjades de la camisa o uniforme ni superposades al 
cap. 
 
Els membres de la guàrdia municipal que porten ulleres amb diòptries per 
necessitat, podran dur les ulleres de sol durant el seu servei dintre i fora de la 
caserna, durant el desenvolupament del seu torn de feina i en el decurs de les seves 
feines com a guàrdia municipal.  
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DISPOSICIO FINAL 

 
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicada íntegrament el seu text al 
Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
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 
Ma. Teresa Villalonga i Martínez CiU Abstenció 
Jordi Joan Palau i Fàbregas RV-E En contra 
José Antonio Rodríguez Gragera RV-E En contra 
 
 
S’aprova per  6 vots a favor, 1 abstenció i 2 vots en contra. 
 
 
 
15è.- ACCEPTACIÓ RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA MUNICIPAL DEL GRUP 
POLÍTIC DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), PRESENTADA PER LA SRA. MARIA TERESA 
VILLALONGA MARTÍNEZ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“ACCEPTACIÓ RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA MUNICIPAL DEL GRUP POLÍTIC 
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), PRESENTADA PER LA SRA. MARIA TERESA 
VILLALONGA MARTÍNEZ 
  
Vist l’ escrit presentat en data 26 de febrer de 2014, reg. entrada nº 465, per la regidora 
municipal del grup polític de CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), Sra. MARIA TERESA VILLALONGA 
MARTÍNEZ, de renúncia per motius personals i laborals al càrrec de regidora de l’esmentat 
grup polític. 
 
Els candidats següents atenent l’ordre de col�locació de la llista electoral del grup polític de 
CONVERGENCIA i UNIO (CiU), en els últims comicis municipals, Srs. Francesc Xavier Lobo 
Pinós, DNI 52.155.423-W i Ma. dels Àngels Cabot Camacho, DNI 38.851.261-Y, 
respectivament, han presentat en data 26 de febrer de 2014, reg. entrada nº 466 i 467, 
escrits renunciant a ser escollits regidor/a de l’esmentat grup polític. 
 
Atès el que disposen l’ art. 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals, i 
arts. 15.2, 19.1 i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General i 
normes concordants, en especial la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 
2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals, aquesta alcaldia, en ús de les 
atribucions que té conferides, proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.-  ACCEPTAR la renúncia per motius personals i laborals al càrrec de regidora 
municipal del grup polític de CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), presentada per la Sra. MARIA 
TERESA VILLALONGA MARTÍNEZ, DNI. 40.994.809-T.  
 
SEGON.- DECLARAR la vacant del lloc de regidor/a municipal del grup polític de 
Convergència i Unió (CiU). 
 
TERCER.- SOL�LICITAR a la Junta Electoral Central l’emissió de  la credencial com a nou 
regidor municipal del grup polític de CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), del  Sr. JORDI COMAS 
MURTRÓ, DNI  37.238.291-A, següent en ordre de col�locació de les llistes, desprès que els 
dos candidats anteriors, Srs. Francesc Xavier Lobo Pinós i Ma. dels Àngels Cabot Camacho, 
han presentat escrit renunciant a ser escollits regidor/a de l’esmentat grup polític.” 
 
 
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 Joan Palau i Fàbregas RV-E A favor 
José Antonio Rodríguez Gragera RV-E A favor 
 
 
S’aprova per 8 vots a favor (unanimitat dels votants). 
 
S’absté, com a part interessada, la regidora Sra. Maria Teresa Villalonga i Martínez. 
 
 
16è.- INFORMES REGIDORIES. 
 
El Sr. Francisco Miguel Tapia comenta que hi ha hagut queixes de distribuïdors de gasoil en 
relació a la campanya que s’està duent a terme des de l’ajuntament, per tal de poder obtenir 
gasoil al millor preu. Al respecte, s’ha consultat als serveis jurídics del Consistori i en cap cas 
és il�legal el que s’està fent. El regidor expressa la seva voluntat de compartir-ho amb els 
presents perquè es tingui coneixement de com actuen les grans empreses d’aquest país.  

 

El regidor responsable de l’àrea de Medi Ambient i Urbanisme, Sr. Manel Ortí, comenta que el 
proppassat cap de setmana es van realitzar a Breda unes jornades de prevenció d’incendis 
forestals, amb motiu de la commemoració, enguany, del 20è aniversari del devastador incendi 
que va afectar a gran part del nostre territori, i  del que Riells i Viabrea no se’n va veure 
exclòs. En aquest sentit comenta l’esforç que s’està fent des de l’ajuntament per tal de 
mantenir netes les franges perimetrals i les zones verdes amb la finalitat de minimitzar els 
riscos, esforç que ha estat motiu de felicitació per part del Sr. Jordi Tornes, Cap de l’Àrea 
Bàsica de la Selva dels Agents Rurals de Sta. Coloma de Farners. 
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17è.-  PRECS I PREGUNTES. 
 
  
 PREGUNTA RESPOSTA 
a) Sr. Jordi Palau: 

Volíem demanar a veure si hi ha la possibilitat 
que poguem disposar d’un espai tancat per 
quan fem les nostres reunions.  

Sr. Alcalde:  
Feu la sol�licitud per escrit concretant el 
dia que us voleu reunir i farem el 
possible perquè el tingueu.  

b) Sr. Jordi Palau: 
La setmana passada ens vàrem reunir i volem 
informar-vos que a Sant Celoni s’està 
organitzant una plataforma per la C-35, des 
de Riells fins a Sant Celoni, entre el pas 
soterrani que comunica Riells amb La 
Batllòria, les  giroles, etc. 

Sr. Alcalde: 
Amb el Sr. Manel Ortí, a l’anterior 
legislatura, ja vàrem insistir i ara ho 
tornem a fer en què l’entrada de Riells 
sigui més segura. Fer que els cotxes 
minorin la velocitat i fer l’entrada i la 
sortida de Riells més segura. La nostra 
proposta va anar al Parlament però no 
s’ha aprovat. Nosaltres hi estem 
treballant. 

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


