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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIOL DE 2015,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 01/2015-A) 
 
A Riells Viabrea, el dia  13 de juliol de 2015. 
 
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 extraordinària en primera 
convocatòria. 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
Sr. Felipe Juan González i Martín 
Sra. Adriana Puig i Durbau 
Sra. Eva Maria Carreras i Molins 
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón 
Sr. Patrici Cros i Garcia 
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas 
Sra. Glòria Ribas i Fradera 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra 
Sra. Cristina Martínez i Picot 
 
S’excusen:  
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera 
 
 
Secretària-Interventora accidental: Na Esperança Ferrer i Martínez 
 
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.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DE  CREACIÓ I DELEGACIÓ DE 
LES ÀREES ORGANITZATIVES DE L’AJUNTAMENT, DE NOMENAMENT DE TINENTS  
D’ALCALDE I DE NOMENAMENT DEL TRESORER.   
 
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia: 
 
“Núm.  214/2015 
Data: 15 de juny de 2015 
Assumpte: Creació i delegació àrees organitzatives ajuntament 
 
Correspon a aquesta alcaldia, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 21.3 de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  municipal i de 
Règim Local a Catalunya, la delegació de facultats de la seva exclusiva competència, pel 
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seu més eficaç desenvolupament, mitjançant l’establiment d’àrees d’actuació que seran 
dirigides per un regidor. 
 
Per tot l’exposat, i després d’un estudi de les necessitats organitzatives de l’ajuntament  
DISPOSO: 
 
PRIMER.- Crear les següents àrees organitzatives de l’actuació municipal: 
 

1. Urbanisme i Governació  
2. Seguretat Ciutadana, Educació  i Serveis 
3. Hisenda, Gent Gran, Serveis Socials i Joventut  
4. Festes, Promoció Econòmica i Cultura 
5. Règim Intern, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports     
6. Medi Ambient, Sanitat i àrea específica del Servei d’Aigua i d’Escombraries   

 
SEGON.- Delegar la direcció de cadascuna de les esmentades àrees, sota el control 
d’aquesta alcaldia de la forma següent: 
 

2. Seguretat Ciutadana, Educació  i Serveis: Sr. Felipe Juan González i Martín 
3. Hisenda, Gent Gran, Serveis Socials i Joventut: Sra. Adriana Puig i Durbau 
4. Festes, Promoció Econòmica i Cultura: Sra. Eva Maria Molins i Carreras 
5. Règim Intern, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports: Sr. 

Francisco Miguel Tapia i Melenchón     
6. Medi Ambient, Sanitat i àrea específica del Servei d’Aigua i d’Escombraries : Sr. 

Patrici Cros i García  
 
TERCER.- Fer constar que l’alcaldia s’encarregarà de les àrees de Urbanisme i 
Governació. 
 
QUART.-  La responsabilitat en la direcció d’aquestes àrees recaurà en els regidors 
delegats, sempre sota control de l’alcaldia i en estreta col·laboració amb la resta de 
delegats de les diferents àrees. Aquesta delegació comporta la facultat de dirigir i 
gestionar en general els assumptes compresos dins l’àmbit esmentat, però sense incloure 
la capacitat de resolució d’expedients o dels assumptes per mitjà d’actes administratius. 
Les facultats i competències delegades s’exerciran de forma indistinta pel regidor delegat i 
per aquesta alcaldia, cosa per la qual tots dos seran personal i individualment 
responsables de l’ús que en facin. 
Per tot allò que no estigui expressament previst en aquest decret, s’estarà al que disposa 
la legislació vigent en matèria de delegacions. 
 
CINQUÈ.- Fer constar que aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’art. 
44 del ROF, tindran efecte des del dia següent a la data del present decret, alhora que 
tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta alcaldia. 
 
SISÈ.- Donar compte d’aquest decret d’organització i delegació de competències, de 
conformitat amb allò que s’estableix a l’article 38 del ROF al Ple de l’Ajuntament en la 
primera sessió que es celebri, així com als interessats i procedir a la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província.” 
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 “Núm.  257/2015 
Data: 2 de juliol de 2015 
Assumpte: Modificació Decret de creació i delegació àrees organitzatives 
ajuntament 
 
Per Resolució d’Alcaldia núm. 214/2015, de data 15 de juny de 2015 es va acordar la 
creació i delegació de les àrees organitzatives de l’ajuntament,  de conformitat amb allò 
que s’estableix a l’article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei  municipal i de Règim Local a Catalunya.  
 
A l’esmentada Resolució s’han observat uns errors materials que cal rectificar. 
 
Per la qual cosa,   DISPOSO: 
 
PRIMER.- RECTIFICAR la part dispositiva de la Resolució nº 214/2015 de data 
15/06/2015, en el sentit que: 
 
Al punt PRIMER de la part dispositiva, allà on diu: 
 
“...//... 2. Seguretat Ciutadana, Educació i Serveis.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“...//... 2. Seguretat Ciutadana, Educació, Serveis i Transparència.” 
 
 
Allà on diu: 
 
“...//... 5. Règim Intern, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana, Comunicació i 
Esports.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“...//... 5. Règim Intern, TIC, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports.” 
 
 
Allà on diu: 
 
“...//... 6. Medi Ambient, Sanitat i àrea específica del Servei d’Aigua i d’Escombraries.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“...//... 6. Medi Ambient, Sanitat, Mobilitat i àrea específica del Servei d’Aigua i 
d’Escombraries.”   
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Al punt SEGON de la part dispositiva, allà on diu: 
 
“...//... 2. Seguretat Ciutadana, Educació  i Serveis: Sr. Felipe Juan González i Martín.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“...//... 2. Seguretat Ciutadana, Educació, Serveis i Transparència: Sr. Felipe Juan 
González i Martín.” 
 
 
Allà on diu: 
 
“...//... 4. Festes, Promoció Econòmica i Cultura: Sra. Eva Maria Molins i Carreras.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“...//... 4. Festes, Promoció Econòmica i Cultura: Sra. Eva Maria Carreras i Molins.” 
 
Allà on diu: 
 
“...//... 5. Règim Intern, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana, Comunicació i 
Esports: Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón.” 
 
 
Ha de dir: 
 
“...//... 5. Règim Intern, TIC, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports: Sr. Francisco 
Miguel Tapia i Melenchón.” 
 
 
Allà on diu: 
 
“...//... 6. Medi Ambient, Sanitat i àrea específica del Servei d’Aigua i d’Escombraries : Sr. 
Patrici Cros i García.”  
 
 
Ha de dir: 
 
“...//... 6. Medi Ambient, Sanitat, Mobilitat i àrea específica del Servei d’Aigua i 
d’Escombraries : Sr. Patrici Cros i Garcia.”  
 
 
SEGON.-  DONAR COMPTE d’aquest decret al Ple de l’ajuntament a la primera sessió 
que celebri i procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.” 
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“Núm.  217/2015 
Data: 15 de juny de 2015 
Assumpte: Nomenament de Tresorer  
 
La Disposició Addicional 2ª de la Llei  7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, regula les funcions públiques necessàries a totes les Corporacions, quina 
responsabilitat administrativa està reservada a l’escala de funcionaris amb habilitació de 
caràcter estatal.  
 
Entre aquestes funcions hi ha la de Tresoreria, que en municipis de menys de cinc mil 
habitants, s’exceptua del seu exercici als funcionaris d’habilitació nacional. En tal cas, 
podrà atribuïr-se les funcions a un membre de la Corporació o funcionari d’aquesta, sense 
que això suposi lloc específic en plantilla ni en la relació de llocs de treball. 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
PRIMER.-  Designar com a Tresorer de l’ajuntament Riells i Viabrea el Sr. Francisco 
Miguel Tapia i Melenchón, regidor municipal, assumint amb caràcter solidari els membres 
de la Junta de Govern, les responsabilitats per a la gestió del designat. 
 
SEGON.- Publicar aquest nomenament  al Butlletí Oficial de la Província de Girona, sense 
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de l’adopció de l’acord. 
 
TERCER.- Donar compte al Ple d’aquesta Resolució en la primera sessió que celebri.” 
 
 
“Núm.  260/2015 
Data: 2 de juliol de 2015 
Assumpte: Nomenament Tinents d’alcalde 
 
Vist el que disposa l’article 55 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, i l’article 46.1 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals de 28 de 
novembre de 1986. 

D I S P O S O: 

PRIMER.- MODIFICAR la relació de Tinents d’Alcalde, d’acord amb els següents 
nomenaments: 
 
1er. Tinent d’Alcalde: Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón 
 

2a. Tinent d’Alcalde: Sra.  Eva Maria Carreras i Molins 
 
3er. Tinent d’Alcalde: Sr. Patrici Cros i Garcia 
 
Als/Les Tinents d’alcalde, com a tals, els correspon substituir a aquesta Alcaldia en la 
totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, 
malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions. 
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SEGON.- De la present resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que se 
celebri, notificant-se a més, personalment als/les designats/ades, i es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de 
la present resolució.” 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 

2on.- ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.  

Es dóna compte de la següent proposta: 

 

“ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS  DEL PLE 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 
de maig de 2015, és necessari fixar la periodicitat de les sessions del Ple de la corporació, 
d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 
 
Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió ordinària com a 
mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000 habitants i en les 
diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments de municipis d’una població 
entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins 
a 5.000 habitants. 
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- Celebrar sessió ordinària el primer dilluns dels mesos senars, a les 19.00 hores. A 
causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a agost i 
desembre podran celebrar-se el dilluns següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia 
en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a 
la mateixa hora.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
3er.- CREACIÓ  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

Es dóna compte de la següent proposta: 

 
“CREACIÓ  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
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El Ple de l’ajuntament va establir per primera vegada  a data 04/12/2003 la Junta de 
Govern, com a òrgan necessari. La Junta de Govern Local està formada per l’alcalde i un 
número de regidors que no serà superior al terç del número legal dels membres de la 
Corporació, i el seu nomenament correspon a l’alcalde, d’acord amb els articles  23  de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i art. 48.1 b) i 54  del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de Règim Local de Catalunya i 35, 52 i 53 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 
Vist els antecedents assenyalats i d’acord amb les competències atribuïdes al Ple, es 
proposa  l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.-  Acordar la continuïtat de la Junta de Govern Local com a òrgan necessari 
col·legiat i de caràcter resolutori de l’organització municipal d’aquest ajuntament. 
 
SEGON.-  Nomenar els membres de la Junta de Govern Local, que presidida per aquesta 
alcaldia, estarà integrada pels següents regidors: 
 
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón 
Sra. Eva Maria Carreras i Molins  
Sr. Patrici Cros i Garcia 
 
TERCER.- Establir que els  regidors, Srs. Felipe Juan González i Martín i Adriana Puig i 
Durbau, tindran la condició d’observadors permanents i podran assistir a totes les 
sessions de la Junta de Govern Local, conforme determina l’art. 113-3 del ROF. 
 
QUART.-   Fixar  el següent règim de sessions:  
 
Ordinàries, el segon i quart dimecres de cada mes, a les 18.30 hores, sempre que hi hagin 
assumptes a tractar i extraordinàries i urgents quan amb aquest caràcter siguin 
convocades per l’alcaldia.  
 
Començarà a ser operativa una vegada el Ple de la corporació aprovi aquest acord. 
La celebració de les Juntes ordinàries del mes d’agost, com a conseqüència del període de 
vacances estival, quan això no pertorbi la gestió dels assumptes municipals, es podrà 
suspendre. Igualment es podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries 
quan el dia sigui festiu o es trobi inclòs en un altre període de  vacances.” 
 
 

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
4art.- COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES. 

Es dóna compte de la següent proposta: 

 

“COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
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La legislació de Règim Local diu que per articular l’actuació de les formacions polítiques 
representades al plenari es formaran Grups Polítics i obligaran a constituir Comissions 
Informatives per a la dictaminació dels afers que s’hagin de sotmetre a l’ aprovació del 
Ple. 
 
Després del nou ajuntament constituït el dia 13 de juny de 2015, com a conseqüència de 
les eleccions  locals convocades per Reial Decret 233/2015, de 30 de març i celebrades el 
dia  24 de maig de 2015, és convenient la confirmació dels portaveus dels grups polítics i 
membres de les comissions informatives. 
 
En aquest ajuntament consten dues comissions: la de la Comissió Especial de Comptes, 
de caràcter obligatori en tots els municipis i la de la Delimitació del terme municipal, 
creada  pel Ple de la Corporació de data 28 de desembre de 2009. 
  
Atès el que s’exposa, es proposa l´ adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Designar els  portaveus dels grups polítics municipals:  
 
Grup Polític municipal d’ESQUERRA-GIR-AM 
Portaveu titular:   Sr.  Francisco Miguel Tapia i Melenchón 
Suplent:             Sra. Eva Maria Carreras i Molins 
 
Grup Polític municipal de CIU 
Portaveu  titular:     Sr.Jordi Joan Palau i Fàbregas 
Suplent:                Sra. Glòria Ribas i Fradera 
                                 
 
Grup Polític municipal de  IpRV-PSC-CP 
Portaveu únic :    Sra. Cristina Martínez i Picot    
               
 
Grup Polític municipal del ICV-E 
Portaveu únic: Sr. José Antonio Rodríguez Gragera 
 
SEGON.- .- Designar els membres de la  Comissió Especial de Comptes quina composició 
serà: 
 
President: Sr. Josep  Maria Bagot i Belfort, Alcalde 
Suplent:  Sra. Adriana Puig i Durbau 
 
Grup CIU: 
Vocal titular: Sra.  Glòria Ribas i Fradera 
Vocal Suplent: Sra.  Tatiana Cuenca i Dengra 
 
Grup ESQUERRA-GIR-AM  
Vocal Titular:  Sra. Adriana Puig i Durbau   
Vocal Suplent: Sr. Josep Mª Bagot i Belfort 
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Grup IpRV-PSC-CP 
Vocal únic : Sra. Cristina Martínez i Picot  
 
Grup ICV-E 
Vocal únic :  Sr. José Antonio Rodríguez Gragera 
 
 
El sistema de votació serà  ponderat  per grup,  proporcional  a la seva representativitat, 
conforme determina l’art. 58.3 de 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 ( ESQUERRA-GIR-
AM: 6; CIU: 3; ICV-E: 1; IpRV-PSC-CP:1). 
 

TERCER.- Designar els membres de la Comissió Municipal de Delimitació del Terme 
Municipal, quina composició serà: 
 
Alcalde: Sr. Josep Mª Bagot i Belfort 
Regidor: Sr. Patrici Cros i Garcia 
Regidor: Sr. Felipe Juan González i Martín  
Tècnic:  Sr. Joan B. Caballero i Humet 
Secretària: La/el  de la Corporació” 
 

 

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 

 
5è.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 

 

“NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS  
 L’art. 38 del  Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’ aprova el 
Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, disposa 
que en la sessió extraordinària del Ple de l’aprovació del cartipàs, s’han de nomenar els 
representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que tinguin competència del Ple, i 
en atenció al que disposen els Estatuts de cadascú, es proposa al Ple de la Corporació, l’ 
adopció del següent ACORD:  
 
Nomenar com a representants de la Corporació en les entitats que es relacionen, els 
següents regidors/ores: 
 
- JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN HOSTA 
 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort 
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- ENTITAT DE CONSERVACIÓ D´ ORDENACIÓ RIELLS I VIABREA 
 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort 
 
 
- COMUNITAT DE PROPIETARIS DE FOGUERES DE MONTSORIU 
 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort 
 
 
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS  
 
Sr.  Felipe Juan González i Martín 
 
 
- CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES 
DE GIRONA-CILMA  
 
Sr. Patrici Cros i Garcia 
 
 
- ASSOCIACIÓ DE TURISME LA SELVA COMARCA DE L’AIGUA 
 
Sra. Eva Maria Carreras i Molins 
 
 
- PATRONAT DEL CASTELL DE  MONTSORIU 
 
Sr. Felipe Juan González i Martín 
 
 
- DIPSALUT 
 
Sr. Patrici Cros i Garcia 
 
 
- XARXA DE SERVEIS SOCIALS  DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
Sra. Eva Maria Carreras i Molins 
 
- ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE RIELLS I VIABREA 
Sr. Patrici Cros i Garcia 
 
 
- PATRONAT FUNDACIÓ BAIX MONTSENY 
 
Sr. Felipe Juan González i Martín 
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- CARTA EUROPEA DE TURISME PER LA SOSTENIBILITAT (CETS) 
 
Sr. Patrici Cros i Garcia 
 
 
- CONSORCI LOCALRET 
 
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón 
 
 

- PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES 
 
Sr. Josep Mª Bagot i Belfort” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
6è.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, 
ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, I 
ASSIGNACIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 

 

“ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I 
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, I ASSIGNACIÓ DE LA 
DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
S’ha procedit a l’examen de l’expedient incoat per a la determinació de les retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació. 

 
Analitzades les circumstàncies que concorren en aquest municipi, es proposa al Ple de 
l’ajuntament, en virtut d’allò que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
8/1987 i 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, en relació amb les retribucions i indemnitzacions dels seus membres,  l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Determinar que el Sr. Felipe Juan González i Martín, exerceixi  el càrrec de 
regidor de l’ajuntament de Riells i Viabrea, amb dedicació exclusiva i que se li assigni una 
retribució bruta mensual de 1.550,00-€, a raó de 14 mensualitats a l’any. 

 

SEGON.- Determinar que el Sr. Felipe Juan González i Martín, sigui donat d’alta en el 
règim general de la Seguretat Social i que l’ajuntament assumeixi el pagament de les 
quotes empresarials que corresponguin. 
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TERCER.- Determinar que la Sra. Adriana Puig i Durbau, exerceixi  el càrrec de regidora 
de l’ajuntament de Riells i Viabrea, amb dedicació parcial i que se li assigni una retribució 
bruta mensual de 918,90-€, a raó de 12 mensualitats a l’any. 

 

QUART.- Determinar que la Sra. Adriana Puig i Durbau, sigui donada d’alta en el règim 
general de la Seguretat Social i que l’ajuntament assumeixi el pagament de les quotes 
empresarials que corresponguin. 

 

CINQUÈ.- Establir el següent règim d’ assistències a sessions i comissions: 

 

- Assistència a sessions de la Junta de Govern Local:  

Els regidors membres de la Corporació que formin part de la Junta de Govern Local i 
l’alcalde, en tant que president d’aquesta, percebran la quantitat de  410,00,-€ bruts per 
sessió. 

Els regidors que assisteixin a les Juntes de Govern Local, a títol informatiu, no percebran 
cap quantitat per l’esmentat concepte. 

- Assistència a sessions de Ple: 

Els regidors membres de la Corporació, excepte els que tinguin algun tipus de dedicació 
exclusiva o parcial a l’ajuntament, percebran per cada sessió de Ple a la que assisteixin, la 
quantitat de 150,00,-€ bruts per acte. 

L’alcalde percebrà la quantitat de 300,00,-€ bruts per sessió. 

 

- Sessions de les Comissions informatives i òrgans col·legiats en representació 
de l’ ajuntament:   

42,00,-€ bruts/dia  

 

- Participació en els Tribunals: 

Per cada dia d’examen:  42,50,-€ bruts/dia 

 

- Per comissions de serveis: 

Les tasques especials que ocasionalment hagin d’efectuar els membres de l’ajuntament, 
fora del terme municipal, donaran lloc a les següents indemnitzacions: 

 

Dieta íntegra:  allotjament i manutenció 100,00,- €/dia 

 

Despeses de viatge: S’abonarà l’import corresponent per la utilització de qualsevol mitjà 
de transport. 
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En el supòsit d’utilitzar vehicle propi s’abonarà la quantitat d’ 0,27,-€/km 

 

Despeses de representació  fixes que inclouen dietes, aparcament i quilometratge: 

- Barcelona: 40,00,-€ 

- Girona:  30,00,-€ 

- Sta. Coloma de Farners: 00,00,-€ 

     

-  Indemnitzacions per grups i regidors: 

Per grup:  25,50,-€/mes 

Per regidors: 8,50,-€/mes 

 

 
Sotmesa a votació la proposta, es produeix el següent procés de votació: 
 
Josep Maria Bagot i Belfort  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Felipe Juan González i Martín ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Adriana Puig i Durbau ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Eva Maria Carreras i Molins ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Patrici Cros i Garcia ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Jordi Joan Palau i Fàbregas CiU En contra 
Sra. Glòria Ribas i Fradera CiU En contra 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra CiU En contra 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP En contra 

 
 
S’aprova per 6 vots a favor i 4 en contra. 
 

 
 

I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són 
les  20.25 h. En dono fe.  
 
 
La secretària-interventora acctal.  
                                                                                                         Vist i plau 
                                                                                                   L’alcalde 
 
 
 
 

Esperança Ferrer i Martínez                                      Josep Maria Bagot i Belfort       
 
 

Riells i Viabrea, 13 de juliol de 2015 


