ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 30
DE MARÇ DE 2015, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
(ACTA NÚM. 02/2015)
A Riells Viabrea, el dia 30 de març 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 ordinària en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS
Sra. Adriana Puig i Durbau
Sra. Matilde Noguera i Sau
Sr. Felipe Juan González i Martín
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón
Sr. Manuel Ortí i López
Sr. Josep Manel Tarrida i Martínez
Sr. Jordi Comas i Murtró
Sr. Carles Taberner i Llastarri
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera
S’excusen:
-------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 i abans de passar a tractar els
assumptes relacionats a l’ordre del dia, el Sr. Batlle dóna compte del contingut de la instància
presentada pel regidor Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas en data 21 de març d’enguany, reg.
d’entrada nº 737, mitjançant la qual comunica que des de l’esmentada data deixa de formar part
del grup polític municipal de RV-E i passa a figurar com a regidor no adscrit.
L’alcalde, en nom de l’equip de govern, agraeix el seu gest i la decisió presa.

1er.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR, DE DATA 16-02-2015 (ORDINÀRIA)
Es presenta per a l’aprovació del Ple l’acta de la sessió núm. 01/2015 (ordinària) corresponent al
dia 16-02-2015.
Sotmesa a votació l’acta, es produeix el següent procés de votació:
Josep Maria Bagot i Belfort
Adriana Puig i Durbau
Matilde Noguera i Sau
Felipe Juan González i Martín
Francisco Miguel Tapia i Melenchón
Manuel Ortí i López
Josep Manel Tarrida i Martínez
Jordi Comas i Murtró

ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
PSC-PM
CiU
CiU

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
Abstenció
A favor
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Carles Taberner i Llastarri
Jordi Joan Palau i Fàbregas
José Antonio Rodríguez i Gragera

CiU
Regidor no adscrit
RV-E

A favor
A favor
A favor

S’aprova per 10 vots a favor i 1 abstenció.

2on.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, TANCAT A
24-03-2015
A) Resolucions d’Alcaldia
Es dóna compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 12-02-2015 fins el 24-03-2015,
donant-se per assabentats de les següents:
NÚM.

DATA

TIPUS

47
48
49
50

18/02/201
18/02/201
18/02/201
18/02/201

DECRET
DECRET
DECRET
DECRET

2015 / 51

18/02/201

DECRET D'ALCALDIA

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

18/02/201
18/02/201
19/02/201
20/02/201
20/02/201
20/02/201
20/02/201
23/02/201
26/02/201
26/02/201

DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET

2015 / 62
2015 / 63

27/02/201
27/02/201

DECRET D'ALCALDIA
DECRET D'ALCALDIA

2015 / 64
2015 / 65

27/02/201
02/03/201

DECRET D'ALCALDIA
DECRET D'ALCALDIA

2015 / 66

02/03/201

DECRET D'ALCALDIA

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

03/03/201
04/03/201
04/03/201
04/03/201
04/03/201
04/03/201
04/03/201
04/03/201
04/03/201
05/03/201
09/03/201
09/03/201
09/03/201
09/03/201
13/03/201
16/03/201

DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET

2015
2015
2015
2015

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

DESCRIPCIÓ
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA

D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA

D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA

Llicencia d'obres exp. 14/15
Llicencia d'obres exp. 169/14
Llicencia d'obres exp. 12/15
PAGAMENT A JUSTIFICAR DESPESES
ORIGINADES PEL CARNESTOLTES 2015
PRORROGA CONTRACTE SR. JUSTO ACEBEDO,
COM A PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL
Llicencia d'obres exp. 150/14
APROVAR PAGAMENT A COMPTE COMPRA CAMIÓ
Requeriment exp 8/15
Incompliment serveis mínims A.J.Ruz, S.L.
APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL
APROVACIÓ RETRIBUCIONS REGIDORS, FEBRER
Requeriment exp. Activitats 14/10
AJORNANT PLE DE DATA 02/03/2015
prorroga contracte gestoria exp. 23/13
APROVACIÓ PROVISONS FONS PROCURADOR
REF. ALLEGACIONS POUM
Llicencia d'activitats 2/15
Nomenament advocat i procurador exp. 18/09
contractació
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014
Denegació prorroga per manteniment de parcel.la La
Caixa
CONTRACTACIÓ COM A INFORMADORA DEL
PARC MONTSENY, SRA. REMEI TRAFACH CLOS,
Devolució de fiança exp. 17/12 contractació
Designació representació i defensa POUM
Llicencia d'obres exp. 17/15
Llicencia d'obres exp. 70/15
Llicencia d'obres exp. 19/15
Llicencia d'obres exp. 9/15
Llicencia d'obres exp. 15/15
Llicencia d'obres exp. 10/15
Requeriment exp. 22/15
ADVERTÈNCIA D'OBERTURA D'EXPEDIENT
Llicencia per tala d'arbres exp. 20/15
Llicencia d'obres exp. 25/15
Arxiu exp D5/14
Incoació exp. Disciplina 2/15
Aprovació definitiva exp 11/15
CONTRACTACIÓ DEL SR. JUSTO ACEBEDO COM
A CAP DE LA BRIGADA MUNICIPAL
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2015 / 83

16/03/201

DECRET D'ALCALDIA

2015 / 84

16/03/201

DECRET D'ALCALDIA

2015 / 85
2015 / 86
2015 / 87

17/03/201
17/03/201
17/03/201

DECRET D'ALCALDIA
DECRET D'ALCALDIA
DECRET D'ALCALDIA

2015
2015
2015
2015

88
89
90
91

17/03/201
18/03/201
18/03/201
18/03/201

DECRET
DECRET
DECRET
DECRET

2015 / 92

18/03/201

DECRET D'ALCALDIA

2015 / 93
2015 / 94

19/03/201
19/03/201

DECRET D'ALCALDIA
DECRET D'ALCALDIA

2015 / 95
2015 / 96
2015 / 97

20/03/201
20/03/201
23/03/201

DECRET D'ALCALDIA
DECRET D'ALCALDIA
DECRET D'ALCALDIA

2015 / 98

23/03/201

DECRET D'ALCALDIA

2015 / 99
2015 / 100

23/03/201
23/03/201

DECRET D'ALCALDIA
DECRET D'ALCALDIA

/
/
/
/

D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA
D'ALCALDIA

DEIXANT SENSE EFECTE A PARTIR DEL 20.03.15
EL DECRET D'ALCALDIA 279/14
CONCEDIR, TEMPORALMENT, UN PLUS DE
RESPONSABILITAT A LA TREBALLADORA SRA.
ESPERANÇA FERRER
Llicencia d'obres exp. 22/15
Llicencia d'obres exp. 34/15
CONTRACTACIÓ COM A PEONS DE LA BRIGADA
MUNICIPAL, PER A COBRIR NECESSITATS
PUNTUALS DEL SERVEI ALS SRS. RICARD DILLET
I GONZALO T. SUÁREZ
Devolució de fiança exp. 46/14
Arxiu exp. Disciplina 20/14
Devolució fiança exp. 5/15
INICI LICITACIÓ ASFALTAT EXP CONT 5/15
CONCEDIR UN PLUS DE RESPONSABILITAT AL
TREBALLADOR SR. RAMON ROIG, PER
REALITZAR TASQUES DE RECOLZAMENT AL CAP
DE LA BRIGADA MUNICIPAL
INCOACIÓ EXP. CRÈDIT EXTRAORDINARI
DECRET INICI EXP. DE MODIFICACIÓ DE L'ORD.
GENERAL REGULADORA DE CIRCULACIÓ, PER
ADAPTAR-LA A LA VIGENT LLEI.
Devolució de fiança redacció POUM
APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL
APROVACIÓ NÒMINES PART DE LA PAGA EXTRA
DE DESEMBRE 2012 AL PERSONAL
APROVAR I PAGAR PRESSUPOST CUINA CAN
PLANA, ITECNIC
Requeriment exp. Obres 31/15
APROVACIÓ RETRIBUCIONS REGIDORS, MARÇ

B) Juntes de Govern Local
Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local núm. 3/2015, 4/2015, 5/2015 i 6/2015,
refrendades abans del dia 26-03-2015, data de la convocatòria del darrer Ple celebrat.
El Ple de la corporació es dóna per assabentat.

3er.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS JUDICIALS.
A) Procediment: Recurs Ordinari 229/2010
Part demandant: Patrícia Gómez i Víctor Tomàs Sancerni
Part demandada: Ajuntament de Riells i Viabrea
Concepte: Inactivitat per part de l’ajuntament de Riells i Viabrea per no donar
compliment a les peticions formulades per procedir a l’execució subsidiària de les obres
de restauració de la realitat física alterada en la finca 713 d’Ordenació Riells i Viabrea.

Es dóna compte de la sentència definitiva i ferma 197/2014, de 26 de juny de 2014 dictada per la
magistrada jutgessa del jutjat Contenciós Administratiu numero 2 de Girona, Ramona Guitart
Guixer, en relació a l’assumpte de l’encapçalament, i que en part diu:

“(....)DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu interposat per la part actora en aquest
procés, contra l’actuació administrativa impugnada que s’estima conforme aquest dret.
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No fer imposició de les costes causades.(...)”

B) Recurs Ordinari: 369/2010
Part actora: France Telecom España, S.A.
Part demandada: Ajuntament de Riells i Viabrea
Reclamació: Ordenança fiscal d’aprofitament de domini públic
Tribunal Superior de Justícia
Es dóna compte de la sentència 990, de 03.12.2014, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en relació a l’assumpte de l’encapçalament, i que en la seva part dispositiva diu (traduït
al català):

“ESTIMEM el present recurs contenciós administratiu interposat contra la Ordenança fiscal de
l’ajuntament demandat en quant a la taxa per aprofitament especial del domini públic local per
empreses de telefonia mòbil, i ANULLEM, per no ser conformes en dret, els preceptes de dita
Ordenança que: 1) Atribueixen la condició del subjecte passiu de la taxa a les empreses o entitats
que no siguin titulars de les xarxes a través de les quals s’efectuïn subministres, encara que siguin
titulars de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes; y 2) Regulen l’import de la mateixa
taxa. Sense expressa declaració en quan a les costes processals <...> ”.
El Ple de la corporació es dóna per assabentat.

4art.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
02/03/2015, D’ELEVACIÓ A DEFINITIVA DE LA PROPOSTA PER A LA PROVISIÓ D’UN
LLOC DE TREBALL EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, D’UN CAP DE BRIGADA D’OBRES I
SERVEIS.
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 2 de març de 2015,
d’elevació a definitiva de la proposta per a la provisió d’un lloc de treball en règim laboral temporal,
d’un Cap de Brigada d’Obres i Serveis, quina transcripció literal és la següent:
“Elevació a definitiva de la proposta per a la provisió d’un lloc de treball en règim laboral
temporal, d’un Cap de Brigada d’Obres i Serveis
Vista la proposta del Tribunal del concurs per a proveir un lloc de treball en règim laboral
temporal, d’un Cap de Brigada d’Obres i Serveis, segons bases aprovades per Junta de Govern
Local, de data 24 de novembre de 2014.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents,
ACORDA:
PRIMER.- ADJUDICAR la plaça de Cap de Brigada d’Obres i Serveis en règim laboral temporal al
Sr. JUSTO ACEBEDO GONZÁLEZ.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al departament de personal de
l’ajuntament, als efectes oportuns.
TERCER.- DONAR compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

4

QUART.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, en la pàgina web de l’ajuntament de Riells i Viabrea
(www.riellsiviabrea.cat) i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.”
El Ple de la corporació es dóna per assabentat.

5è.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23/03/2015,
D’APROVACIÓ DEL PROJECTE “RIELLS I VIABREA ACCIÓ LABORAL” I DE LES BASES PER
A LA SOLLICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES EMPRESES I ENTITATS QUE
ES VULGUIN ACOLLIR A AQUEST PROJECTE.
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 23 de març de 2015,
d’aprovació del projecte “Riells i Viabrea Acció Laboral” i de les bases per a la sollicitud i
atorgament de subvencions a les empreses i entitats que es vulguin acollir a aquest projecte, quina
transcripció literal és la següent:
“Aprovació del projecte “Riells i Viabrea Acció Laboral” i de les bases per a la sollicitud i
atorgament de subvencions a les empreses i entitats que es vulguin acollir a aquest
projecte
Atès el projecte d’acció social “Riells i Viabrea Acció Laboral”, redactat per l’àrea de serveis socials
de l’ajuntament de Riells i Viabrea.
Ateses les bases redactades per tal de regular les condicions i el procediment a seguir per a la
sollicitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions atorgades en relació a
l’esmentat projecte.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte d’acció social “Riells i Viabrea Acció Laboral”, redactat
per l’àrea de serveis socials de l’ajuntament de Riells i Viabrea.
SEGON.- APROVAR inicialment les bases redactades per tal de regular les condicions i el
procediment a seguir per a la sollicitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les
subvencions atorgades en relació a l’esmentat projecte.
TERCER.- SOTMETRE-HO A INFORMACIÓ PÚBLICA per un termini de TRENTA DIES hàbils,
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 de cap més acord.
QUART.- DONAR-NE COMPTE AL PLE a la primera sessió plenària que se celebri.”
El Ple de la corporació es dóna per assabentat.

6è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE CIRCULACIÓ.
Es dóna compte de la següent proposta:
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“APROVAR PROVISIONALMENT
REGULADORA DE CIRCULACIÓ.

LA

MODIFICACIÓ

DE

L’ORDENANÇA

MUNICIPAL

Examinada l’Ordenança Municipal reguladora de Circulació i l’informe que s’acompanya i atès que la
Corporació té potestat per a dictar ordenances i reglaments en matèria de la seva competència i
que l’ordenança compleix amb la legalitat vigent, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança municipal reguladora de
circulació, adaptant-se a la normativa a l’efecte.
SEGON- OBRIR un període d’informació pública, mitjançant la publicació de l’edicte en el Butlletí
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis Municipal, pel
termini de trenta dies per tal que els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments.
TERCER.- CONSIDERAR aprovada definitivament l’ordenança si no es produeixen reclamacions ni
suggeriments. Si se’n produeixen, seran resoltes pel Ple.
QUART.- PUBLICAR-LA íntegrament en el butlletí oficial de la província i remissió d’aquesta
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com trametre-la a Delegació del
Govern de la Generalitat i l’Administració de l’Estat.”
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.

7è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 24 “PREU PÚBLIC PER A LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTALLACIONS DEL CENTRE CULTURAL LA CASA
NOVA DE CAN PLANA”.
Es dóna compte de la següent proposta:
“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE L’O.F. NÚM. 24: PREU
PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTALLACIONS DEL CENTRE
CULTURAL LA CASA NOVA DE CAN PLANA
Els articles 41 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i/o
modificació dels preus públics per a la prestació de serveis o la realització d’activitats de la
competència de l’entitat local.
De conformitat amb la normativa, els acords d’aprovació i/o modificació dels preus públics han de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats, les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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A la vista de l’informe de la Secretària acctal. de l’ajuntament, es proposa al Ple l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal núm.
24: Preu públic per a la utilització privativa de les installacions del Centre Cultural La Casa Nova de
Can Plana.
SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord al tauler d’anuncis de l’ajuntament aquest acord provisional,
durant trenta (30) dies, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en
el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els que tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos e a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
TERCER.- En cas de no haver-se produït reclamacions i/o allegacions, l’acord provisional serà
elevat automàticament a definitiu i es procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província el
text íntegre de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor el dia de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província i regiran mentre no se’n acordi la modificació o derogació.”
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.

8è.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 2CE2015/1.
Es dóna compte de la següent proposta:
“L’alcalde de la Corporació, mitjançant decret de data 16 de març de 2015, ha ordenat la incoació
de l’expedient de crèdit extraordinari núm. 2CE2015/1, atès que determinada despesa no podrà
demorar-se fins a l’exercici següent i sent insuficient el crèdit per atendre-les (article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals).
D’entre els recursos citats a l’article 36.2 del Reial decret 500/1990, els crèdits extraordinaris es
finançaran mitjançant romanent líquid de tresoreria per despeses general, ja que es tracta d’una
despesa d’inversió sostenible.
Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, la Comissió d’Hisenda, en sessió
d’avui, dictamina favorablement l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient crèdit extraordinari 2CE2015/1 del pressupost de
despeses de la Corporació, finançat amb romanent líquid de tresoreria el detall del qual és el
següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida
Denominació
Org.
Fun.
Eco.
0
1532 61901
Pavimentació carrers nuclis Can Salvà i Boscos de la
Batllòria

Import
289.000,00

289.000,00 €
TOTAL
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SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des del acabament del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per
capítols i el nou annex d’inversions resultant, al BOP i al tauler d’anuncis.”
Sotmesa a votació la proposta, es produeix el següent procés de votació:
Josep Maria Bagot i Belfort
Adriana Puig i Durbau
Matilde Noguera i Sau
Felipe Juan González i Martín
Francisco Miguel Tapia i Melenchón
Manuel Ortí i López
Josep Manel Tarrida i Martínez
Jordi Comas i Murtró
Carles Taberner i Llastarri
Jordi Joan Palau i Fàbregas
José Antonio Rodríguez Gragera

ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
PSC-PM
CiU
CiU
CiU
Regidor no adscrit
RV-E

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
Abstenció
Abstenció
Abstenció
A favor
A favor

S’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions.

9è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE MASIES I CASES RURALS DE
RIELLS I VIABREA.
Es dóna compte de la següent proposta:
“INFORME JURÍDIC/PROPOSTA D’ACORD PLENARI PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL
DEL PLA ESPECIAL DE MASIES I CASES RURALS DE RIELLS I VIABREA.
Antecedents
L’article 50.2 del TRLUC (text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per RD 1/2010, de
3 d’agost, amb les modificacions introduïdes per Llei 3/2012, de 22 de febrer), disposa que el
planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les construccions
situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons
que en determinen la preservació, o, si s’escau la recuperació d’acord amb el que estableix l’article
47.3 del mateix text legal.
El POUM de Riells i Viabrea aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona (CTUG) en data 22 de juliol de 2014 i publicat en el DOGC núm. 6719 de 2 d’octubre de
2014 no va incloure finalment el catàleg de masies i cases rurals; raó per la qual el Pla especial
s’ha tramitat de forma independent, tal com autoritza l’esmentat article 50.2 en relació amb
l’article 67.1.g) del TRLUC.
En data 30 d’octubre de 2012, el Ple municipal va acordar aprovar inicialment el Pla especial de
masies i cases rurals, obrint el tràmit d’audiència al públic durant el termini de tres mesos.
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D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal senyor Joan B. Caballero de data 23 de març de
2015, durant el període d’informació pública es van presentar 85 allegacions de particulars i han
lliurat el corresponent informe les administracions i departaments sectorials següents: Oficina
tècnica d’acció i avaluació ambiental de Girona; Departament d’agricultura, alimentació i acció
rural; Agència catalana de l’aigua; Institut geològic de Catalunya; Serveis territorials del
departament d’empresa i ocupació; Serveis territorials del departament d’empresa i ocupació:
informe energètic; Direcció general de patrimoni cultural; Direcció general del territori i urbanisme;
Àrea d’acció territorial. Servei de xarxa viària local (Diputació) i Oficina del Parc Natural del
Montseny.
L’informe de l’arquitecte municipal assenyala que el document presentat per a l’aprovació
provisional inclou les modificacions derivades, si s’escau, dels informes sectorials relacionats i de
les allegacions que han estat estimades totalment o parcialment, per part de l’equip redactor.
L’entitat de les modificacions és menor i en cap cas han de considerar-se modificacions
substancials. En aquest sentit, es fa constar que l’informe a les allegacions figura en el document
annex 2 del Pla especial i els informes sectorials a l’annex 3.
Proposta
El document ha estat redactat per tècnics competents (l’equip del TAT Josep González Baschwitz i
Sra. Núria Colomé Montull) i té el contingut necessari: Memòria –amb els corresponents annexos-;
Normativa; Plànols i Fitxes individualitzades.
D’acord amb l’article 85.3 del TRLUC correspon als ajuntaments l’aprovació inicial i provisional dels
plans especials urbanístics, mentre que l’aprovació definitiva pertoca a les comissions territorials
d’urbanisme en aplicació de l’article 80 del mateix text legal.
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord de Ple:
PRIMER.- APROVAR l’informe de les allegacions emès per l’equip redactor que figura a l’annex 2
de la Memòria del Pla especial
SEGON.- APROVAR provisionalment el Pla especial de Masies i Cases Rurals de Riells i Viabrea
que incorpora les modificacions no substancials derivades de les allegacions i els informes
sectorials produïts durant el termini d’informació pública.
TERCER.- NOTIFICAR la resposta a les allegacions als interessats juntament amb l’acord
d’aprovació provisional, tot advertint que es tracta d’un acte tràmit no susceptible de recurs i que
qualsevol recurs, en el seu cas, haurà de dirigir-se contra l’aprovació definitiva, a partir de llur
publicació en el DOGC, doncs l’aprovació definitiva no serà objecte de notificació individual.
QUART.- REMETRE l’expedient i el document aprovat provisionalment a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, als efectes de l’aprovació definitiva.”
Sotmesa a votació la proposta, es produeix el següent procés de votació:
Josep Maria Bagot i Belfort
Adriana Puig i Durbau
Matilde Noguera i Sau
Felipe Juan González i Martín
Francisco Miguel Tapia i Melenchón
Manuel Ortí i López
Josep Manel Tarrida i Martínez
Jordi Comas i Murtró

ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
PSC-PM
CiU
CiU

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
Abstenció
Abstenció
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Carles Taberner i Llastarri
Jordi Joan Palau i Fàbregas
José Antonio Rodríguez Gragera

CiU
Regidor no adscrit
RV-E

Abstenció
A favor
A favor

S’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions.

10è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
DE LA BATLLÒRIA A L’EDAR DE RIELLS I VIABREA, AIXÍ COM DE LA RELACIÓ DE BÉNS I
DRETS AFECTATS.
Es dóna compte de la següent proposta:
“INFORME–PROPOSTA D’ACORD PLENARI PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DE LA BATLLORIA A L’EDAR DE
RIELLS I VIABREA,AIXÍ COM DE LA RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS.
I.El Ple de l’ajuntament de Riells i Viabrea de data 11 de novembre de 2014 va acordar
l’APROVACIÓ INICIAL del PROJECTE DE CONNEXIÓ D’AIGÜES RESIDUALS DE LA BATLLÒRIA A
L’EDAR DE RIELLS I VIABREA, així com l’obertura del termini d’informació pública durant el termini
de 30 dies hàbils. En la mateixa sessió plenària s’acordà INICIAR L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ
FORÇOSA, pel procediment d’urgència, de les finques privades per les quals transcorre la
infraestructura de sanejament de referència dins el terme municipal de Riells i Viabrea, declarant
com a beneficiaris de l’expropiació l’ajuntament de Sant Celoni i l’ACA; APROVAR INICIALMENT LA
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS i sotmetre a informació pública l’esmentada relació durant
15 dies a partir de la notificació als interessats. Per últim, el Ple municipal va ADOPTAR LA
OBLIGACIÓ ECONÒMICA de fer front al 93,19% de l’import total del cost de les obres
corresponents a l’annex 15 del Projecte i reclamar a l’ajuntament de Gualba, en qualitat de
beneficiari, el percentatge del 6,01% del cost del dit Annex estimat en un import de 3.345,63
euros.
II.- Durant el termini d’informació pública del projecte i de la relació de béns i drets afectats per
l’expropiació dins el municipi de Riells i Viabrea, ha formulat allegacions l’ajuntament de Gualba,
representat pel seu Alcalde Sr. Marc Uriach Cortinas, mitjançant escrit que va tenir entrada en el
registre general de l’ajuntament en data 2 de gener de 2015. Les allegacions fan referència
exclusivament al punt sisè de l’acord plenari de 11 de novembre de 2014 sobre la necessitat de
determinar la condició de beneficiari i els criteris en base als quals es determina la condició de
beneficiari de l’ajuntament de Gualba i el percentatge de 6,01% equivalent a 3.345,63 euros.
En data 7 de gener de 2015, l’arquitecte municipal Sr. Joan B Caballero va lliurar informe, obrant a
l’expedient, on es justifica numèricament el percentatge de participació de l’ajuntament de Gualba.
D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal, el percentatge del 6,01% de despeses atribuïdes a
l’ajuntament de Gualba es correspon al càlcul proporcional del nombre de parcelles que aboquen
aigües residuals al bombament del Polígon, desprès d’haver abocat en primer lloc al bombament
nomenat de Junior Parc. En concret, les parcelles de Gualba que aboquen als dits bombaments són
98 sobre un total de 1.631 parcelles, el que es tradueix en el percentatge de 6,01%. D’altra
banda, el cost d’implantació d’aquesta canonada d’acord amb l’annex 15 del Projecte “Valoració
econòmica de l’execució de la nova canonada d’impulsió de l’EBAR de Riells i Viabrea” és de
55.667,72 euros (IVA inclòs), raó per la qual, l’import que correspon repercutit a Gualba en funció
del seu percentatge és de 3.345,63 euros (IVA inclòs).
III.- El Projecte de referència desenvolupa a nivell tècnic el Pla Especial Urbanístic Autònom
(PEUA), redactat d’acord amb les determinacions de l’article 68 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat per DL 1/2010 (i modificat per Llei 3/2012), en endavant TRLUC, el qual
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estableix que es poden redactar Plans especials autònoms per implantar en el territori
infraestructures no previstes en el planejament territorial o urbanístic relatives a sistemes
urbanístics de comunicacions o d’equipament comunitari, de caràcter general o local.
El PEUA encara no ha estat aprovat definitivament pel conseller de Territori i Sostenibilitat, que és
l’òrgan competent per a la seva aprovació, amb informe previ de la Comissió d’Urbanisme de
Catalunya (articles 79.1.e) i 85.3.b) TRLUC) i, per consegüent, l’executivitat del projecte i de la
resta dels acords objecte de proposta resten supeditats a l’aprovació definitiva i publicació del
PEUA.
D’acord amb les anteriors consideracions, i vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals,
es proposa que el PLE DE LA CORPORACIÓ, amb la majoria suficient, adopti els següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte de connexió de les aigües residuals de la
Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea, amb un pressupost total de 852.561,95 euros (IVA inclòs) i
que incorpora la relació detallada de béns i drets que s’ocupen per a la seva execució. L’aprovació
definitiva del Projecte comporta, per si mateixa, la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels terrenys i edificis compresos, a l’efecte d’expropiació forçosa, de conformitat amb
l’article 235.3 del TRLMRLC i l’article 40.1 del ROAS.
SEGON- APROVAR DEFINITIVAMENT la relació de béns i drets afectats que, pel que fa al
municipi de Riells i Viabrea són els següents:
Ref. Cadastral

1

3598621DG6139N0001IB

2

Servitud pas

Ocup. Temp.

(m2)

(m2)

29,76

Total
(m2)

Valoració

(€)

61,74

91,5

0

3598628DG6139N0001WB 150,74

242,33

393,07

679,07

3

3598630DG6139N0001HB

25,78

142,64

168,42

205,39

4

3598942DG6139N0001JB

22,33

169,4

191,73

0

5

3598928DG6139N0001FB

884,57

2675,64

3560,21

5.090,58

6

3598927DG6139N0001TB

42,41

88,68

131,09

209,14

7

Creuament Ctra. GI 552

34,95

0

34,95

0

8

3795502DG6139N0001JB

0

112,21

112,21

98,97

9

3795503DG6139N0001EB

268,22

865,25

1133,47

1.591,15

10

4097919DG6149N0001IQ

465,83

1206,57

1672,4

2.502,21

11

4097909DG6149N0001FQ
camí servei

1483,45

3869,12

0

12

Tram Avinguda Hostalric

751,5

0

751,5

0

13

Creuament Ctra. C 35

60,39

0

60,39

0

2385,67

TERCER.- SOLLICITAR al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya la declaració d’urgent
ocupació dels béns i drets afectats pel projecte de connexió de les aigües residuals de la Batllòria i
de Riells i Viabrea a l’EDAR, de conformitat amb la memòria justificativa que motiva la declaració
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d’urgent ocupació redactada per l’ajuntament de Sant Celoni l’1 de juliol de 2014, i l’ampliació
d’aquesta de 17 de novembre de 2014.
QUART.- FER CONSTAR que l’executivitat del Projecte resta supeditada, en tot cas, a l’aprovació
definitiva del Pla especial urbanístic autònom (PEUA) que es tramita simultàniament.
CINQUÈ.- COMUNICAR els anteriors acords als Ajuntaments de Sant Celoni i de Gualba, així com
a tots els interessats que figuren a la relació de béns i drets afectats aprovada definitivament.”
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.

11è.- CESSIÓ D’ESPAI PREVIST I DESTINAT A ÉSSER UTILITZAT COM A GIMNÀS DE LES
INSTALLACIONS POLIESPORTIVES DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL.
L’esmentat punt onzè de l’ordre del dia “Cessió d’espai previst i destinat a ésser utilitzat com a
gimnàs de les installacions poliesportives del pavelló poliesportiu municipal”, es proposa per
l’alcaldia la seva retirada, per haver-se fet enrere l’empresa interessada.
Es sotmet a votació la retirada de l’ordre del dia, la qual és aprovada per unanimitat dels
assistents.

12è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE ERC-GIR-AM I PSCPM A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA.
Es dóna compte de la següent Moció que presenten els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i
PSC-PM:

“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE ERC-GIR-AM I PSC-PM
A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils,
agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte de
les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i
també sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues
jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en
seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos
psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el
manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en
adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure
i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals
disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la
desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé
tota Europa, l’horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d’una hora per dinar a meitat
de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població
treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral
s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca
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sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran,
afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudir de la cultura i per
descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que
fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més,
aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es
desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del
vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts
amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i
participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en
el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el
debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en
un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot,
en què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i
consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots
els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els
àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici que es reconeguin després
determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per
atendre determinades situacions personals o de determinats collectius.
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària- Ara és l’hora,
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en
aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions,
les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns
que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més
complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.
Fruit de les demandes l’ajuntament de Riells i Viabrea aprova aquesta resolució amb l’objectiu de
donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en
un moment concret en el temps.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del
model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a
tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i
institucions que la componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la
conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de
Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i
cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció sobre els
horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els
televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els puguin
permetre. Tot això és el que justifica que l’ajuntament de Riells i Viabrea es pronunciï a favor de la
reforma horària. “
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.

13è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE ERC-GIR-AM I PSCPM EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ.

13

Es dóna compte de la següent Moció que presenten els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i
PSC-PM:

“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE ERC-GIR-AM I PSC-PM
EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ

El foment de l’educació física i l’esport, així com l’obligació de posar els mitjans necessaris per
facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen un mandat Constitucional als
Poders Públics, a més d’una responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel benestar
comú.
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la cultura, la
integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el suport del món
municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i, actualment, és per a la nostra
societat un instrument d’equilibri i integració amb el món que ens envolta. La pràctica de l’esport
contribueix a reduir desigualtats socials i culturals, així com a una millora de la salut i el benestar.
L’esport és un element educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se’n serveix per
mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats esportives han de ser, i
de fet són, d’interès general.
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers temps com
es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes accions
legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. L’esport català en el seu
conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions i la mateixa Unió de Federacions i el
món municipal han denunciat públicament el passat 19 de març tots els greuges que s’estan
perpetrant contra el sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests
perjudicis provocaran a curt termini.
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les federacions
estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i l’esport de promoció; la
Llei de l’exercici de les professions de l’esport que menysprea el paper de les federacions i
menysté la qualitat dels professionals federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del
voluntariat esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més de
400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l’activitat física al
nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la supressió de
l’exempció en l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre que no ingressaven més
de 100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà una burocratització i un
augment dels costos de gestió de clubs i associacions que tampoc reportarà un augment de la
recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament relacionats amb
la pràctica esportiva i l’educació física quan aquests siguin prestats per clubs no declarats de
caràcter social, per empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a participants en
proves esportives a la carretera, tals com els triatlons o les curses ciclistes, d’una assegurança
per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la conducció de vehicles a motor
fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent modificada Llei de costes,
que amenaça amb no solucionar la problemàtica dels clubs nàutics de platja catalans tan arrelats al
territori, tot exigint que assumeixin uns costos de remodelació desmesurats i basats en criteris
tècnics desconnectats de la realitat dels esports nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals,
que ha establert uns deures i obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes
que això provoca en entitats petites en què els seus collaboradors són únicament voluntaris que
treballen de forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.
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L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva, un greu
perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer per passar a
estructures submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector esportiu català,
es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- MANIFESTAR el suport de l’ajuntament de Riells i Viabrea a l’esport català en el seu
conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, voluntaris, clubs,
consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la mateixa
Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
SEGON.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada Llicència Única.
TERCER.- INSTAR al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional dels
tècnics, instructors i entrenadors federatius.
QUART.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket money en la
regulació del voluntariat esportiu.
CINQUÈ.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de l’Impost de
Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els següents requisits:
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no superin els
2.000 euros anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.”
SISÈ.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% sobre
l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que practiquin esport o
educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament relacionats amb les
esmentades pràctiques i siguin prestats per particulars, empreses o clubs no reconeguts com de
caràcter social.
SETÈ.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, proves
esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, de 21 de
novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant assegurança per danys i
responsabilitat civil dels esportistes participants en proves esportives en carretera, quan aquests
no impliquin la conducció de vehicles a motor.
VUITÈ.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels clubs
nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques esportives, socials i
culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents a la platja.
NOVÈ.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats de la Llei
contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats sense ànim de lucre que
els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals.
DESÈ.- DONAR SUPORT I RECOLZAMENT a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la
campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix, que posen en
risc la seva continuïtat.
ONZÈ.- DONAR TRASLLAT dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la Secretaria
General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al Consejo
Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Grups
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Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells
Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.“
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.

14è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE ERC-GIR-AM I PSCPM PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA
CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL.
Es dóna compte de la següent Moció que presenten els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i
PSC-PM:

“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE ERC-GIR-AM I PSC-PM
PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ
DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL
El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya van signar un conveni de collaboració per a l’impuls de la incorporació de clàusules
socials en la contractació de l’Administració Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X del
Parlament de Catalunya que va instar el Govern de la Generalitat a establir acords per tal
d’impulsar l’aplicació de les clàusules socials a la contractació pública de la resta d’administracions
catalanes.
Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un caràcter
estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès general,
l’administració catalana treballa per a l’extensió de la utilització de les clàusules contractuals de
caràcter social, de conformitat també amb la quarta generació de Directives europees aprovades el
mes de febrer de 2014.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014, de 9 de gener,
de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a l’increment de la
transparència i l’optimització dels procediments de contractació pública, i a través de diverses
actuacions i instruments específics, ha determinat i fomentat la incorporació de clàusules socials en
els expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que
integren el seu sector públic.
Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes socials en la
seva contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en el marc de les accions
públiques de foment de l’ocupació, de les accions positives de gènere i de les accions positives per
a persones que integren algun dels collectius més desfavorits.
Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest ajuntament amb la progressiva incorporació
de les clàusules contractuals de caràcter social en els expedients de contractació que s’hi porten a
terme.
Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ADOPTAR EL COMPROMÍS d’incorporar, sempre que sigui possible, clàusules socials
en els expedients de contractació pública i collaborar amb la Generalitat de Catalunya, les entitats
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municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls del seu ús per les administracions
públiques.
SEGON.- PRENDRE COM A REFERÈNCIA per a la incorporació de les clàusules la Guia per a la
inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se’n facin.

TERCER.- TRAMETRE còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC).”
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.

15è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE RV-E REFERENT AL
SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
Havent-se donat compte del contingut de la Moció presentada pel grup polític municipals de RV-E i
una vegada sotmesa a debat per part de tots els grups polítics municipals i pel regidor no adscrit,
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas, s’acorda per unanimitat, la seva retirada de l’ordre del dia.

16è.- INFORMES REGIDORIES.
No hi ha informes.

17è.- PRECS I PREGUNTES.
No hi ha precs ni preguntes.

I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les
21.15 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, 30 de març de 2015
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