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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 7 
DE SETEMBRE DE 2015,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 02/2015-A) 
 
A Riells Viabrea, el dia  7 de setembre de 2015. 
 
Essent les dinou 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 
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 
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera (Es fa constar que s’incorpora a la sessió a les 19.50 h. 
Intervé a les votacions dels punts de l’ordre del dia, a partir del 8è punt, inclòs) 
 
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. 
 
 
1er.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  
ANTERIOR,  DE DATA 13-07-2015 (EXTRAORDINÀRIA)   

 
Es presenta per a l’aprovació del Ple l’acta de la sessió núm. 01/2015-A (extraordinària) 
corresponent al dia 13-07-2015. 
 
Sotmesa a votació l’acta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents (10 regidors).  
 
 
2on.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, TANCAT A 
01/09/2105 
 
A) Resolucions d’Alcaldia 

 
Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 13-06-2015, data de la 
constitució de l’actual ajuntament fins el  01-09-2015, donant-se per assabentats de les següents: 
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NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 
2015 / 214 15/06/2015 DECRET D'ALCALDIA CREACIÓ I DELEGACIÓ ÀREES ORGANITZATIVES  
 AJUNTAMENT 
2015 / 215 15/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència obres exp 91/15 
2015 / 216 15/06/2015 DECRET D'ALCALDIA NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDE 
2015 / 217 15/06/2015 DECRET D'ALCALDIA NOMENAMENT TRESORER 
2015 / 218 15/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 92/15 
2015 / 219 15/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 82/15 
2015 / 220 15/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència d'obres exp 88/15 
2015 / 221 15/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència obres exp 90/15 
2015 / 222 15/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència d'obres exp 84/15 
2015 / 223 15/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència d'obres exp 85/15 
2015 / 224 16/06/2015 DECRET D'ALCALDIA DEIXANT SENSE EFECTE DECRET ALCALDIA 84/15 I  
 CONCEDIR, TEMPORALMENT, UN NOU PLUS DE  
 RESPONSABILITAT A LA TREBALLADORA SRA. ESPERANÇA  
 FERRER 
2015 / 225 16/06/2015 DECRET D'ALCALDIA SOL·LICITUD AJUT SOCIAL EXP. 20/15 
2015 / 226 16/06/2015 DECRET D'ALCALDIA RECONEIXEMENT TRIENNI A LA TREBALLADORA Mª ISABEL 
  MORÓN PINÓS 
2015 / 227 17/06/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ RELACIÓ FRES. F/2015/10 
2015 / 228 17/06/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES JUNY AL PERSONAL DE  
 L'AJUNTAMENT 
2015 / 229 18/06/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS I ASSISTÈNCIA A PLENS REGIDORS  
 AJUNTAMENT, JUNY 
2015 / 230 18/06/2015 DECRET D'ALCALDIA ENCÀRREC CONTRACTACIÓ AGREGADA A LA DIPUTACIÓ  
 DE GIRONA PER LA COMPRA I INSTAL.LACIÓ D'UNA  
 CALDERA DE BIOMASSA 
2015 / 231 19/06/2015 DECRET D'ALCALDIA AIXECAMENT ACTA PRÈVIA D'OCUPACIÓ EXP 107/14 
2015 / 232 22/06/2015 DECRET D'ALCALDIA LLICÈNCIA D'OBRES EXP 74/15 
2015 / 233 22/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicènci d'obres exp 89/15 
2015 / 234 23/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp act 3/11 
2015 / 235 23/06/2015 DECRET D'ALCALDIA SOL.LICITANT AJORNAMENT TERMINI JUSTIFICACIÓ  
 SUBVENCIÓ PER A LA COL.LOCACIÓ D'UNA BARRERA AL  
 LÍMIT DE LA FINCA DE SANT CLIMENT AMB CAN TORRENT 

2015 / 236 23/06/2015 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ exp 18/15 
2015 / 237 23/06/2015 DECRET D'ALCALDIA RECTIFICANT DECRET ALCALDIA 224/15 PLUS DE  
 RESPONSABILITAT A LA TREBALLADORA SRA. ESPERANÇA  
 FERRER 
2015 / 238 29/06/2015 DECRET D'ALCALDIA REQUERIMENT A L'ESCOLETA DADES ALUMNES CURS  
 2015-2016 
2015 / 239 29/06/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVAR DESPESA ASSESSORAMENT ISIDRE LLUCIÀ,  
 JUNY 
2015 / 240 29/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiances exp urb. 5/15 
2015 / 241 30/06/2015 DECRET D'ALCALDIA LLICÈNCIA D'OBRES EXP 101/15 
2015 / 242 30/06/2015 DECRET D'ALCALDIA DECRET CONTRACTACIÓ ELENA HOLGADO PER A  
 SUBTITUCIÓ DE LA ROSA JIMÉNEZ PER COBRIR LA BAIXA  
 PER MATERNITAT 
2015 / 243 30/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència obres exp 93/15 
2015 / 244 30/06/2015 DECRET D'ALCALDIA llicèncai obres exp 98/15 
2015 / 245 30/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència obres exp 95/15 
2015 / 246 30/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència obres exp 94/15 
2015 / 247 30/06/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVAR L'INICI DE L'HORARI D'ESTIU DE L'OAC 2015 
2015 / 248 30/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència d'obres exp 86/15 
2015 / 249 30/06/2015 DECRET D'ALCALDIA llicèncai obres exp 83/15 
2015 / 250 30/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicèncai d'obres exp 87/15 
2015 / 251 30/06/2015 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp act. 6/13 
2015 / 252 01/07/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ CERT. 10 EXP CONT. 8/14 
2015 / 253 01/07/2015 DECRET D'ALCALDIA INTERPOSICIÓ RECURS APEL·LACIÓ 
2015 / 254 01/07/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ RELACIÓ FRES. F/2015/11 
2015 / 255 02/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Increment 10% factura A.J.RUZ, S.L. en recollida de  
 fracció vegetal 
2015 / 256 02/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Nomenament mesa contractació exp 14/14 
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2015 / 257 02/07/2015 DECRET D'ALCALDIA RECTIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DECRET 214/2015 DE  
 CREACIÓ  ÀREES ORGANITZATIVES AJUNTAMENT 
2015 / 258 02/07/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ REGULARITZACIÓ NÒMINA DEL MES DE JUNY  
 DE LA TREBALLADORA SRA. Mª ELENA HOLGADO 
2015 / 259 02/07/2015 DECRET D'ALCALDIA AJUT BENESTAR SOCIAL EXP. 21-15 
2015 / 260 02/07/2015 DECRET D'ALCALDIA CANVI NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDE 
2015 / 261 03/07/2015 DECRET D'ALCALDIA AUTORITZANT A LA TREBALLADORA SRA. CRISTINA  
 TORRES COSTA FER VACANCES DES DEL 13 AL 24 DE  
 JULIOL DE 2015 
2015 / 262 03/07/2015 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ SRA. MONTSERRAT LLORENTE PER A  
 SUBSTITUCIÓ DE LES VACANCES DE LA TREBALLADORA  
 SRA. CRISTINA TORRES COSTA 
2015 / 263 07/07/2015 DECRET D'ALCALDIA HABILITAR ADRIANA PUIG EXP. LLIURAMENT A  
 JUSTIFICAR, BANC ALIMENTS FRESCOS 
2015 / 264 09/07/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOACIÓ EXP. CONTARCTACIÓ OPERACIÓ PRÉSTEC A  
 LLARG TERMINI 
2015 / 265 10/07/2015 DECRET D'ALCALDIA ACCEPTACIÓ  SUBVENCIÓ ACTUACIONS URGENTS  
 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
2015 / 266 14/07/2015 DECRET D'ALCALDIA DELEGACIÓ ATRIBUCIONS  A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

2015 / 267 16/07/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOACCIÓ DECRET NETEJA DE PARCEL.LA Nº3/15 
2015 / 268 16/07/2015 DECRET D'ALCALDIA RESPOSTA A ESCRIT DE L'ESCOLETA REG. ENTRADA NÚM. 
  1971/2015 
2015 / 269 16/07/2015 DECRET D'ALCALDIA RESPOSTA A ESCRIT DE L'ESCOLETA REG. ENTRADA NÚM. 
  1972/2015 
2015 / 270 16/07/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar expedient disciplinari nº 4/15 
2015 / 271 16/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència obres exp 97/15 
2015 / 272 16/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Incoació decret neteja de parcel.la nº10/15 
2015 / 273 17/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Incoació decret neteja de parcel.la 11/15 
2015 / 274 17/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Incoació decret neteja de parcel.la nº 12/15 
2015 / 275 17/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Incoació decret neteja de parcel.la 13-15 
2015 / 276 17/07/2015 DECRET D'ALCALDIA incoació decret neteja de parcel.la n. 3/15 
2015 / 277 17/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Incoació decret neteja de parcel.la 5/15 
2015 / 278 17/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Cessió a GM Vertical de l'espai Biomassa 2 al pavelló 
2015 / 279 20/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Incoació decret neteja de parcel.la 21/15 
2015 / 280 20/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Delegació de signatura exp 107/14 
2015 / 281 20/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Incoació decret neteja de parcel.la n. 18/15 
2015 / 282 20/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Incoació decret neteja de parcel.la exp. 9/15 
2015 / 283 20/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Devolució finaça Exp 30/15 
2015 / 284 20/07/2015 DECRET D'ALCALDIA llicència d'obres exp 110/15 
2015 / 285 21/07/2015 DECRET D'ALCALDIA LLICENCIA OBRES EXP. 108/15 
2015 / 286 21/07/2015 DECRET D'ALCALDIA AUTORITZACIÓ HABITATGE US TURÍSTIC EXP ACT 7/15 
2015 / 287 21/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Devolució llicència obres expe. 23/15 
2015 / 288 21/07/2015 DECRET D'ALCALDIA DEVOLUCIÓ LLICENCIA D'OBRES EXP. 19/15 
2015 / 289 22/07/2015 DECRET D'ALCALDIA devolució fiança obres exp. 47/15 
2015 / 290 22/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència d' obres exp. 109/15 
2015 / 291 23/07/2015 DECRET D'ALCALDIA BESTRETA 
2015 / 292 24/07/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOACIÓ DECRET NETEJA DE PARCEL.LA 16/15 
2015 / 293 24/07/2015 DECRET D'ALCALDIA cobertura d'assegurances per les actuacions de la festa  
 major 2015 
2015 / 294 24/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Incoació decret neteja de parcel.la 8/15 
2015 / 295 24/07/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOACIÓ DECRET DE NETEJA DE PARCEL.LA EXP 19/15 
2015 / 296 24/07/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT, JULIOL 
2015 / 297 24/07/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. DISCI. NETEJA DE PARCEL.LA 15/15 
2015 / 298 24/07/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOACIÓ DECRET DE NETEJA DE PARC. EXP. 17/15 
2015 / 299 24/07/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOACCIÓ DECRET EXP. NET. 20/15 
2015 / 300 27/07/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ HAVERS I ASSISTÈNCIES A JUNTES DE  
 GOVERN LOCAL I PLENS ALS REGIDORS D'AQUEST  
 AJUNTAMENT, JULIOL 
2015 / 301 28/07/2015 DECRET D'ALCALDIA llicència obres exp. 105/15 
2015 / 302 28/07/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ DE LA DESPESA PER ASSIGNACIONS  
 REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS, 1ER SEMESTRE 2015 
2015 / 303 28/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 92/15 
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2015 / 304 28/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Llicència obres exp. 111/15 
2015 / 305 28/07/2015 DECRET D'ALCALDIA devolució fianza exp 170/14 
2015 / 306 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. NET PARC. EXP 21/15 
2015 / 307 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Rectificació d'errors en exp 109/15 
2015 / 308 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Autorització instal·lació atraccions Festa Major 2015 Maria  
 del Carmen Dos Santos Gonzalez 
2015 / 309 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Autorització instal·lació atraccions Festa Major 2015  
 Argentina Dos Santos Rodriguez 
2015 / 310 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Autorització instal·lació atraccions Festa Major 2015 Maria  
 Alicia Anjos Pedro 
2015 / 311 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Autorització instal·lació atraccions Festa Major 2015 Ivan  
 Roman Ortiz 
2015 / 312 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Autorització instal·lació atraccions Festa Major 2015  
 Francisco Raul Pereira 
2015 / 313 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Autorització instal·lació atraccions Festa Major 2015  
 Santiago Raul de los Angeles 
2015 / 314 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Autorització instal·lació atraccions Festa Major 2015  
 Vicenta Mora Garcia 
2015 / 315 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Autorització instal·lació atraccions Festa Major 2015 Juan  
 Raul de los Angeles 
2015 / 316 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA Autorització instal·lació atraccions Festa Major 2015  
 Fernando Machado Encarnacion 
2015 / 317 29/07/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR  NETEJA PARC. EXP. 22/15 
2015 / 318 30/07/2015 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ SRA. OLGA MORÓN PER A COBRIR LES  
 VACANCES DE LA SRA. DOLORS CABRERIZO 
2015 / 319 30/07/2015 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ SRA. MONTSERRAT OLIVA SALAZAR PER  
 A COBRIR LES VACANCES DE LA SRA. CRISTINA TORRES 

2015 / 320 31/07/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ RELACIÓ 2015/44 DESPESA DIRECTE 2ON  
 TRIEMSTRE 
2015 / 321 31/07/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp neteja de parcel.la exp. 24/15 
2015 / 322 31/07/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP DISC. NETE. PARC. 25/15 
2015 / 323 31/07/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Disc. Net. Parc. Exp. 26/15 
2015 / 324 31/07/2015 DECRET D'ALCALDIA REQUERIMENT A L'ESCOLETA DE RIELLS DOCUMENTACIÓ  
 PRESSUPOST CURS 2015/2016 
2015 / 325 04/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOACIÓ EXP CONTRACTACIÓ EXP 12/15 
2015 / 326 04/08/2015 DECRET D'ALCALDIA DESIGNANT A Ma. CARME MIRANDA PER A SUPLÈNCIA  
 VACANCES SECRETÀRIA.INTERVENTORA ACCIDENTAL 
2015 / 327 05/08/2015 DECRET D'ALCALDIA DECRET INICI EXP. SANCIONADOR MULTES TRÀNSIT 
2015 / 328 05/08/2015 DECRET D'ALCALDIA LLICENCIA 1º OCUPACIÓ 68/15 
2015 / 329 05/08/2015 DECRET D'ALCALDIA SUPLÈNCIA VACANCES ALCALDIA DEL 13 AL 25 D'AGOST,  
 AMBDÓS INCLOSOS 
2015 / 330 05/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. NET. PARC. EXP. 27/15 
2015 / 331 05/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar disciplina neteja parcel.la exp. 28/15 
2015 / 332 05/08/2015 DECRET D'ALCALDIA OBERTURA EXPEDIENT INFORMATIU A L'ESCOLETA PER  
 TANCAMENT NO PROGRAMAT 
2015 / 333 05/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Neteja de parcel.la exp. 29/15 
2015 / 334 06/08/2015 DECRET D'ALCALDIA llicència d' obra exp. 92/15 
2015 / 335 06/08/2015 DECRET D'ALCALDIA llicència obra telefonica exp 112/15 
2015 / 336 07/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. CRÈDIT EXTRAORDINARI 2CE2015/2 
2015 / 337 07/08/2015 DECRET D'ALCALDIA RESPOSTA SOL.LICITUD DOCUMENTACIÓ REGIDORA PSC 
2015 / 338 07/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP DISCIPLINARI NETEJA 30/15 
2015 / 339 10/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. NET. PARC. Nº 31/2015 
2015 / 340 10/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar decret neteja de parcela exp 32/15 
2015 / 341 10/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR DECRET NETEJA DE PARCEL.LA 33/15 
2015 / 342 11/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar decret exp. 14/15 net. Parc. 
2015 / 343 11/08/2015 DECRET D'ALCALDIA DECRET INICI EXP. SANCIONADOR MULTES TRÀNSIT 
2015 / 344 12/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR DECRET NET. PARC. 23-15 
2015 / 345 12/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. NET. PARC. 49/15 
2015 / 346 12/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR DECRET NET. PARC. EXP. 50/15 
2015 / 347 12/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR DECRET NET. PARC. 34/15 
2015 / 348 12/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. NET. PARC. 51/15 
2015 / 349 12/08/2015 DECRET D'ALCALDIA DESIGNAR SECRETARIA ACCTAL Mª ELENA HOLGADO  
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 GOMEZ 
2015 / 350 13/08/2015 DECRET D'ALCALDIA OBRIR EXPEDIENT INFORMATIU A L'ESCOLETA DE RIELLS  
 SCCL. 
2015 / 351 13/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Neteja de parc. 35/15 
2015 / 352 13/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar decret net. Parc. 48/15 
2015 / 353 14/08/2015 DECRET D'ALCALDIA REQUERIMENT PREVIA ADJUDICACIÓ EXP 14/14 
2015 / 354 14/08/2015 DECRET D'ALCALDIA ADJUDICACIO CONTRACTE D'OBRES FASE C EXP. 12/15 
2015 / 355 18/08/2015 DECRET D'ALCALDIA llicencia d' obres menosr exp. 116/15 
2015 / 356 18/08/2015 DECRET D'ALCALDIA llicència d'obres menor exp. 121/15 
2015 / 357 18/08/2015 DECRET D'ALCALDIA llicència d'obra exp 122/15 
2015 / 358 18/08/2015 DECRET D'ALCALDIA llicència d'obres menor exp. 115/15 
2015 / 359 18/08/2015 DECRET D'ALCALDIA llicència d'obra menor exp. 118/15 
2015 / 360 19/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. NET. PARC. 53/15 
2015 / 361 19/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp net parc. 54/15 
2015 / 362 19/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net parc. 55/15 
2015 / 363 20/08/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT, AGOST 
2015 / 364 20/08/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL  
 ALS REGIDORS D'AQUEST AJUNTAMENT, AGOST 
2015 / 365 20/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. NET. PARC. 58/15 
2015 / 366 21/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. Parc. 59/15 
2015 / 367 24/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Neteja de parcel.la 52/15 
2015 / 368 24/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. Parc. 60/15 
2015 / 369 24/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. Parc. 56/15 
2015 / 370 25/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net 61/15 
2015 / 371 25/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. 36/15 
2015 / 372 26/08/2015 DECRET D'ALCALDIA DECRET INICI EXP. SANCIONADOR MULTES TRÀNSIT 
2015 / 373 27/08/2015 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ SR. JOAQUIN MARTINEZ RECHE, COM A  
 PEÓ BRIGADA MUNICIPAL, PER A COBRIR NECESSITATS  
 PUNTUALS DEL SERVEI 
2015 / 374 28/08/2015 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ MODIFICACIÓ O.F. NÚM. 22: PREU PÚBLIC  
 PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES  
  INSTAL.ALCIONS MUNICIPALS 
2015 / 375 31/08/2015 DECRET D'ALCALDIA exp. Disc. Neteja 57/15 
2015 / 376 31/08/2015 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. Parc. 37/15 
2015 / 377 31/08/2015 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. NET. PARC. 38/15 
2015 / 378 01/09/2015 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ SRA. MONTSERRAT OLIVA SALAZAR PER  
 A COBRIR LES VACANCES DE LA SRA. Mª DOLORS  
 VERDAGUER 
 
   
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local núm. 001/2015-B, 002/2015-B, 
003/2015-B i 004/2015-B, refrendades abans del dia 03-09-2015,  data de la convocatòria del 
darrer Ple celebrat.   
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
3er.- DONAR COMPTE DELS INFORMES EMESOS EN MATÈRIA ECONÒMICO-FINANCERA I 
TRAMESOS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA ESTATAL: 
 
A) SEGUIMENT PLA D’AJUST 2ON TRIMESTRE 2015 (ARTICLE 10 DEL RDL 7/2012, FONS 
PEL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS). 
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’article 10 del Reial Decret 
Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons pel  finançament dels pagaments a proveïdors, 
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relatiu al seguiment de l’execució del pla d’ajust del segon trimestre del 2015, contemplat en 
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.  
 
 
B) CÀLCUL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 2ON TRIMESTRE 2015 (DT ÚNICA DEL RD 
635/2014, DE 25 DE JULIOL). 
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu la Disposició Transitòria 
Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul 
del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, relatiu al 2on 
trimestre de 2015, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 
22.07.2015. 
 
 
C) ORDRE HAP/2105/2012 D’1 D’OCTUBRE, PER LA QUE ES DESENVOLUPEN LES 
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ RELATIVA AL 1ER I 2ON 
TRIMESTRE DE 2015.  
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació prevista a la 
Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, relatius al 
1r. i 2on trimestre de 2015, els quals van ser tramesos al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques en data 04.05.2015 i 22.07.2015, respectivament. 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
4art.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Núm. 215/2015 D’ATORGAMENT AL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LLICÈNCIA 
MUNICIPAL D’OBRES I INFRAESTRUCTURA DE FONAMENTS I INSTAL.LACIONS PER A 
MÒDULS PREFABRICATS AL SIN DE RIELLS I VIABREA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
  
“Mitjançant Decret de l’alcaldia núm. 215/2015, de 15 de juny es va aprovar el següent: 
 
“PRIMER.- ATORGAR al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya llicència 
municipal d’obres d’infraestructura de fonaments i instal·lacions per a mòduls prefabricats Secció 
d’Institut (SIN) de Riells i Viabrea, al carrer dels Prats, s/n.  
  
SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del Planejament Urbanístic i 
de les ordenances municipals vigents, a les condicions generals i especials que s’annexen en full 
apart, i a les següents condicions particulars: 
 

- De cara a poder dotar de un major ús públic de la pista esportiva que s’incorpora al recinte 
escolar caldrà també la instal·lació d’una altra porta al recinte de la mateixa que comuniqui 
directament amb el carrer. 

 
- Igualment caldrà requerir al Departament d’Educació la quantificació de la superfície total i 

necessària de la zona d’esbarjo atenent a aquest creixement d’usuaris del SIN, amb la 
finalitat que aquest ajuntament pugui ampliar la cessió d’aquesta zona en terrenys 
confrontants a l’actual recinte escolar, si s’escau. 
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Tanmateix caldrà condicionar l’inici de les obres fins que s’aporti la següent documentació: 
 

- Full de designació del contractista 
 

- Per a d’instal·lació dels mòduls prefabricats sobre la base ara projectada, caldrà la 
presentació de la documentació corresponent al projecte Bàsic i Executiu així com la 
sol·licitud de la corresponent llicència municipal d’obres. 

 
TERCER.- DECLARAR l’obra objecte d’aquesta llicència, d’especial interès i utilitat municipal, per 
la concurrència de circumstàncies socials i culturals que preveu l’article 103 de text Refós de la llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004.  
 
QUART.- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                             
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 4% s/54.257,33         2.170,29 
Bonificació del 95% per tractar-se d’una obra d’especial d’interès i/o utilitat municipal                                                      
   

TOTAL       108,51€ 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                          
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/54.257,33   

TOTAL    444,91€ 
o Per l’aplicació de l’art. 11 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 

gestió de residus de la construcció de Catalunya     
TOTAL      150,00 € 

                       
                  IMPORT TOTAL A INGRESSAR:                                              703,42 € 
 
CINQUÈ.- RATIFICAR en el proper Ple que es celebri aquesta resolució, pel que fa als punts 
tercer i quart”. 
  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR els acords adoptats en el Decret de l’alcaldia núm. 215/2015, de 15 de juny.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents (10 regidors).  
 
 
5è.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Núm. 230/2015 D’APROVACIÓ DE 
L’ENCÀRREC A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LICITAR LA COMPRA O CONTRACTACIÓ 
AGRUPADA D’UNA CALDERA DE BIOMASSA I/O XARXA DE CALOR D’EDIFICIS A TRAVÉS 
DE CONTRACTES AMB EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS I DEL CONVENI 
CORRESPONENT, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ALS AJUNTAMENTS PER A 
LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES DE BIOMASSA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Núm. 230/2015 D’APROVACIÓ DE 
L’ENCÀRREC A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LICITAR LA COMPRA O CONTRACTACIÓ 
AGRUPADA D’UNA CALDERA DE BIOMASSA I/O XARXA DE CALOR D’EDIFICIS A TRAVÉS 
DE CONTRACTES AMB EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS I DEL CONVENI 
CORRESPONENT, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ALS AJUNTAMENTS PER A 
LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES DE BIOMASSA  
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En data 18 de juny de 2015 es va dictar la següent Resolució d’Alcaldia:  
 
“Núm.  230/2015 
 
Riells i Viabrea,  el 18 de juny de 2015. 

 
D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de subvencions per inversions sostenibles 
per a la instal·lació de calderes de biomassa publicades mitjançant el BOP número 36 de 23 de 
febrer de 2015, les activitats objecte de les línies 1 i 2 previstes a les bases, s’hauran d’executar 
amb empreses de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics.  
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació, a través del Projecte BEenergi, té 
l’objectiu d’agrupament de les inversions en energia sostenible pels municipis gironins per tal 
d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar suport tècnic i jurídic als 
ajuntaments, en tant que es tracta d’una matèria novedosa.  
 
El present projecte ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la 
Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de 
l’adquisició dels equipaments, es permet, a través de la figura de l’encàrrec de gestió, delegar a la 
Diputació de Girona la licitació per a la compra o contractació agregada amb empreses de serveis 
energètics d’una caldera de biomassa i/o xarxa de calor per edificis municipals, que es formalitza a 
través del conveni de col·laboració de l’Annex I.   
 
Vist que, com a beneficiari de l’ajut per la instal·lació de calderes de biomassa, l’Ajuntament de  
Riells i Viabrea té interès en adquirir una caldera de biomassa i/o xarxa de calor a través de 
contractes amb empreses de serveis energètics. 
  
Vist que l’Ajuntament de  Riells i Viabrea està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la 
Diputació de Girona,  en l’àmbit de l’assistència Tècnica i jurídica per procedir a la contractació 
agregada d’una caldera de biomassa i/o xarxa de calor a través de contractes amb empreses de 
serveis energètics.  
 
La fórmula  legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a 
l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
publiques i del procediment administratiu comú i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de 
règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, que exigeixen la 
signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.  
En virtut de l’article 123.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o d’activitats a altres 
administracions públiques és el Ple. 
 
Atès que el requeriment efectuat per la Diputació de Girona demanant l’aprovació de l’encàrrec de 
gestió i del conveni corresponent només concedeix un termini de vint dies per a la seva tramitació, 
per la qual cosa es fa necessària la corresponent aprovació per Resolució d’Alcaldia i posterior 
ratificació pel Ple a efectes que no es doni a l’ajuntament per desistit de la seva petició.  
 
Per tot l’exposat, DISPOSO: 
 
PRIMER.- Encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per la compra 
i instal·lació d’una caldera de biomassa i/o xarxa de calor a través d’empreses de serveis 
energètics.  
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SEGON.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de la Diputació són els 
que consten al conveni tipus transcrit a l’annex.  
 
TERCER.- Aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona, que s’adjunta com annex al 
present acord. 
 
QUART.- La Diputació, gestionarà la contractació objecte d’aquest encàrrec agregant-la amb 
d’altres ajuntaments, en la mesura que aquesta agrupació sigui possible. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde-president per a formalitzar els documents que siguin necessaris per 
a l’execució d’aquest acord i en especial per a la signatura del conveni.  
 
SISÈ.- Ratificar  la present Resolució a la propera sessió plenària que se celebri. 
 
 
ANNEX: CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I  L’AJUNTAMENT DE RIELLS I 
VIABREA PER PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ O COMPRA AGREGADA D’UNA CALDERA DE 
BIOMASSA I/O XARXA DE CALOR AMB EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS O MICRO- 
EMPRESES 
 
Girona, ______________de 2015 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 

DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P170000-A i domicili social a la Pujada de Sant Martí, 5 de 
Girona, representat pel seu president Il·lm. Sr. Joan Giraut i Cot, assistit pel secretari general, Sr. 
Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de Ple de ________ 
 
AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu Alcalde l’Il·lm. Sr. 
Josep Maria Bagot i Belfort, assistit per la Sra. Esperança Ferrer i Martínez,  Secretària accidental 
de la Corporació. 
  
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

Per tal de fomentar la biomassa forestal per a ús tèrmic als municipis gironins, la Diputació de 
Girona, ha obert una convocatòria d’ajuts adreçada als ajuntaments de la província de Girona  per 
instal·lar, en equipaments de titularitat i/o gestió municipal, calderes de biomassa llenyosa forestal, 
en forma d'estella, i/o xarxes de calor que utilitzin aquest combustible que hagin estat prèviament 
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats per l’Ajuntament.    

Les bases reguladores de la convocatòria publicades en el BOP núm. 36 de 23 de febrer de 2015 
estableixen que les activitats objecte de l’ajut s’hauran d’executar amb empreses de serveis 
energètics o micro-empreses de serveis energètics. 

En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació, a través del Projecte BEenergi, té 
l’objectiu d’agrupament de les inversions en energia sostenible pels municipis gironins per tal 
d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar suport tècnic i jurídic als 
ajuntaments, en tant que es tracta d’una matèria novedosa.  
 
El present projecte ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la 
Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789. 
 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de 
l’adquisició dels equipaments, es permet, a través de la figura de l’encàrrec de gestió, delegar a la 
Diputació de Girona la licitació per a la compra o contractació agregada amb empreses de serveis 
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energètics d’una caldera de biomassa i/o xarxa de calor per edificis municipals, que es formalitza a 
través del present conveni de col·laboració. 

L’import de la compra i instal·lació dels equipaments el pagarà l’ajuntament beneficiari directament 
als proveïdors, prèvia factura detallada i contracte amb ESE o Micro-ESE, i es podrà justificar en el 
marc de la convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores.  

 

III. NORMATIVA APLICABLE 

La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la prestació integral adequada pels municipis de la 
província, tant des del punt de vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de 
competència municipal.  

 Vist l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que preveu que la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les 
entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la 
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els 
mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 

Atès que per a dur a terme l’encàrrec de gestions la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  

En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Riells i Viabrea va aprovar en data 18 de juny de 
2015 l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la contractació d’una 
caldera de biomassa i/o xarxa de calor per la qual cosa es subscriu aquest conveni amb subjecció 
als següents 

PACTES 

 

PRIMER.-  ACTUACIONS OBJECTE DEL CONVENI  

L' Ajuntament encarrega la gestió de la contractació agregada a la Diputació de Girona d’una 
caldera de biomassa i/o xarxa de calor en uns equipaments de titularitat i/o gestió municipal 
mitjançant un contracte amb una empresa  o micro-empresa de serveis energètics, assumint cada 
municipi els pagaments que d’aquest se’n derivin.  
 
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als organismes 
autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de titularitat municipal que 
puguin ser objecte de la subvenció per inversions sostenibles per a la instal·lació de calderes de 
biomassa;  entenent-se que qualsevol menció que es faci en el present Conveni de l’Entitat local, 
es farà extensible als anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació i disposició de la despesa anual necessària, a través 
d’un acord plenari certificat pel Secretari de la Corporació, que serà un requisit previ essencial per 
iniciar el procediment de licitació caldera de biomassa i/o xarxa de calor i la seva instal·lació, 
mitjançant un contracte amb ESES o Micro ESES.  
 
b) Amb aquest certificat, la Diputació de Girona elaborarà l’expedient de contractació.  
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c) La Diputació de Girona adjudicarà el contracte a l’empresa o empreses proveïdores 
seleccionades i el remetrà a l’Ajuntament per a la seva signatura.   
 
d) El proveïdor seleccionat, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea i, en el seu cas, a la resta de municipis i organismes que participin en la contractació 
agregada, com a titular i responsables del pagament. 
 
e) L’Ajuntament designarà un coordinador que actuarà com interlocutor amb la Diputació, la qual 
habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la participació d’aquest  en el procés 
d’adjudicació. El coordinador designat per l’Ajuntament, serà l’encarregat de comunicar a l’empresa 
o empreses proveïdores les seves necessitats, requeriments i consultes.  
 

QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 

En base aquest Conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament.  

L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, en el termini de 15 dies des de la firma del 
present conveni, l’acord del Ple certificat pel Secretari de la Corporació,de compromís de despesa 
per import de _________  € corresponent a la compra o contractació agregada d’una caldera de 
biomassa i/o xarxa de calor, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària del Pressupost 2015 amb el 
concepte corresponent al subministrament objecte d’aquesta contractació, que en tot cas es 
repartirà en les anualitats que del contracte se’n derivin. Aquesta tramesa és un requisit previ 
essencial per iniciar el procediment de licitació de la compra i instal·lació d’una caldera de biomassa 
i/o xarxa de calor amb empreses de serveis energètics.  

A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a: 
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en aquest conveni.  
− Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de  clàusules 
administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les  propostes d’adjudicació i la 
resta de decisions preses per la DDGI en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
− Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins a la seva adjudicació, en 
cas que la contractació es realitzi de forma agregada amb altres ajuntaments beneficiaris de l`ajut, 
i la posterior formalització del contracte. 
−Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i perfecció del 
contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
 
CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord amb el preu i 
condicions fixades en el contracte. 
 L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura Electrònica. 
  
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de seguiment i control de totes les fases de la 
contractació fins a la finalització d’aquesta, amb la formalització del contracte.  
 
L’Ajuntament, a través del coordinador designat, comunicarà a la Diputació de Girona les 
incidències que es derivin del desenvolupament de l’execució del contracte pel seu coneixement i 
als efectes de constància administrativa per una possible resolució. 
  
SETÈ.- VIGÈNCIA 
Les obres corresponents a aquestes inversions finançades amb recursos de la Diputació de Girona 
hauran d'haver estat adjudicades abans del 31 de desembre de 2015, i justificades davant de la 



 

 

 

12

Diputació de Girona fins el dia 31 de novembre de 2016 o data de formalització del contracte en 
qualsevol cas, atorgades les degudes pròrrogues per la correcta execució d’aquest en virtut de 
l’article 28 de l’Ordenança de Subvencions de la Diputació de Girona. 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop l’Ajuntament de Riells i Viabrea sigui notificat de la seva 
condició de beneficiari de la convocatòria d’ajuts i finalitzarà amb la formalització del contracte.  
 
VUITÈ. MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant de la 
Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
 
NOVÈ. INCOMPLIMENT 
L’ incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 
resolució. 
 
DESÈ. NATURALESA 
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. 
 
ONZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 
a)Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
DOTZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP de la formalització del conveni 
per a l’encàrrec de gestió.” 

 
 

Donant compliment al punt sisè de l’acord transcrit, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del 
següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR la Resolució d’Alcaldia núm. 230/2015 de data 18 de juny de 2015.”  
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents (10 regidors).  
 
 
6è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26/08/2015 DE 
DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA COM A ZONA AFECTADA PER UNA 
SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA DE CARACTER CATASTRÒFIC PELS AIGUATS DELS DIES 14 I 15 
D’AGOST DE 2015.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26/08/2015, DE 
DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA COM A ZONA AFECTADA PER UNA 
SITUACIÓ DE EMERGÈNCIA DE CARÀCTER CATASTRÒFIC PELS AIGUATS DELS DIES 14 I 
15 D’AGOST DE 2015  
 
La Junta de Govern Local de data 26 d’agost de 2015, va aprovar per unanimitat dels assistents, el 
següent ACORD: 
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“Declaració de zona afectada per una situació d’emergència de caràcter catastròfic. 
Aiguats del 14 i 15 d’agost de 2015  
 
Els proppassats dies 14 i 15 d’agost, en concret la tarda/vespre i nit del dia 14 d’agost i la 
matinada del 15 d’agost, com a conseqüència de l’intensíssim aiguat esdevingut, amb 90 litres per 
m2 al municipi de Riells i Viabrea i de 180 litres per m2 al municipi veí de Breda, acumulats en 
només 2 hores, es va produir una situació imprevisible i inevitable de caràcter catastròfic, amb 
danys significatius al patrimoni municipal, provocant situacions d’emergència i perill per el 
desbordament de les rieres, torrenteres, rambles i avingudes d’aigua, de manera que aquest terme 
municipal va restar incomunicat durant el lapsus de 6 a 26 hores, depenent del sistema afectat, 
quedant alterat significativament, durant unes hores, les condicions de vida del conjunt dels 
ciutadans d’aquest municipi, afectats tots, en major o menor grau. A la gran quantitat d’aigua 
precipitada sobre el municipi, cal afegir les enormes escorrenties de les rieres provinents de la zona 
de Breda, que baixant cap a Riells i Viabrea agreujaren encara més aquesta situació. 
 
Aquesta situació de caràcter catastròfic, va comportar un sensible impacte sobre les 
infraestructures i patrimoni d’aquest ens local, de manera que, segons les valoracions efectuades 
pels tècnics municipals, els danys ocasionats pels aiguats, s’estima en un import de 125.432,84.-€ 
 
A l’empara del Real Decreto 307/2005, de 18 de Marzo, por el que se regulan las subvenciones en 
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión, modificado por el Real Decreto 
477/2007, de 13 de Abril, i també per l’ Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, per la qual 
s’estableixen les bases generals per a l’atorgament d’ajuts als ens locals de Catalunya en situacions 
excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe, és procedent sol·licitar els ajuts corresponents, 
d’acord amb la normativa citada. 
 
A la vista del que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA:  
 
PRIMER.- DECLARAR el municipi de Riells i Viabrea com a zona afectada per una situació 
d’emergència de caràcter catastròfic. 
 
SEGON.- SOL.LICITAR a la Subdelegació del Govern de l’Estat, al Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya i a l’Excma. Diputació de Girona, els ajuts corresponents per a fer front 
als danys ocasionats pels aiguats dels dies 14 i 15 d’agost, d’acord amb els informes tècnics i 
valoració de danys escaients. 
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat i al Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Excma. Diputació de Girona. 
 
QUART.- RATIFICAR aquest acord a la propera sessió plenària que se celebri.” 
 

 
Donant compliment al punt quart de l’acord transcrit, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció 
del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’agost de 2015, de declaració 
del municipi de Riells i Viabrea com a zona afectada per una situació d’emergència de caràcter 
catastròfic pels aiguats dels dies 14 i 15 d’agost de 2015.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents (10 regidors).  
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7è.- APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS 
DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL.LACIONS AFECTADES PER LA LLEI 
5/2003, DE 22 D’ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES 
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES 
INSTAL.LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS MODIFICADA PER LA LLEI 2/2014, 
DEL 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL 
SECTOR PÚBLIC. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL 
QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS 
INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES 
EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTAL, MODIFICADA 
PER LA LLEI 2/2014, DEL 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, 
FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC. 
 
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, 
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals ha estat 
modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments. 
 
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 
metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les 
urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan 
destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i 
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 
metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que 
multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei. 
 
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació de 
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta 
llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de 
realització de franges de protecció. 
 
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis de 
menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. 
Vist el “Plànol de delimitació de Riells i Viabrea” que ha realitzat el Consell Comarcal de la Selva a 
petició de la Diputació de Girona; 
 
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita: 
 
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les 
edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament 
d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de 
Medi Ambient” 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’ ACORD següent: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003. 
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SEGON.- ESTABLIR que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions 
aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir 
les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis. 
 
TERCER.- ESTABLIR que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades 
per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a 
protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses 
derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien. 
 
QUART.-. DETERMINAR que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei 
5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de 
delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.  
 
CINQUÈ.- DETERMINAR que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els 
terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció. 
 
SISÈ.- ACORDAR el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en l’elaboració 
dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves urbanitzacions que prevegin 
els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit les franges de 
protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003. 
 
SETÈ.- DETERMINAR que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja exterior de 
protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o qualsevol 
altre tipus de document aprovat per l’ajuntament. 
 
VUITÈ.- SOTMETRE el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A tal  
efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament. 
 
NOVÈ.- DEMANAR informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. 
 
DESÈ.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.  
 
ONZÈ.- FACULTAR, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura de 
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents (10 regidors).  
 
 
8è.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS 
RESIDUS DEL MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE SERVEIS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS DEL 
MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA 
 
REF EXP.: CONT 14/14 
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa L‘ARCA DEL MARESME E.I., SLL., efectuada per 
la Mesa de Contractació en acta de data 23/07/2015. 
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Vist que, mitjançant decret de l’alcaldia 353/2015, de 14 d’agost, es va requerir a l’empresa 
L‘ARCA DEL MARESME E.I., SLL, a fi que en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, procedís, d’acord amb el que disposen les clàusules 
21 i 23 del plec de clàusules administratives particulars, a aportar la següent documentació: 

- Certificat d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
- Resguard de la garantia definitiva per un import del 5% del preu de contracte, sense tenir 

en compte l’IVA, exigida mitjançant els procediments admesos per la Llei, amb l’abast que 
estableixen les disposicions legals vigents. 

- Assegurança de responsabilitat civil , per valor de 600.000 euros. Cada any es presentarà a 
l’Ajuntament una còpia de la pòlissa actualitzada i el rebut del seu pagament 
 

Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha constituït la garantia definitiva i 
s’ha aportat la documentació requerida. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a l’adjudicació de 
contractes mitjançant procediment obert. 
 
Es PROPOSA: 
 
PRIMER.- ADJUDICAR a l’empresa L‘ARCA DEL MARESME E.I., SLL, el contracte administratiu, 
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert-harmonitzat, de serveis de recollida i transport 
dels residus del municipi de Riells i Viabrea, amb subjecció als plecs de condicions 
economicoadministratives i tècniques i a les propostes de millora realitzades pel contractista de la 
qual cosa es desprèn que el preu i les millores ofertades són les següents: 
 

• Preu: 180.704,35 € IVA Exclòs 
• Millores:  

o neteja de graffitis: 30 hores anuals 
o recollida noves tipologies de residus:      

− recollida d’olis, piles o altres      
− instal·lació de 2 o més mini deixalleries al municipi 

o Bossa d’hores anuals (equivalents a peó) de serveis a disposició de la Corporació, 
amb un total 114 hores 

o Substitució de tots els contenidors de fracció resta (rebuig) actuals per contenidors 
nous, dins els tres primers mesos 

o Substitució de tots els contenidors de recollida selectiva (paper, envasos i vidre), 
Dins els tres primers mesos. 

o Neteja viària amb màquina escombradora i manual, és a dir mitjançant escombrat 
mixt, tant del vial com de la vorera en l’àmbit territorial descrit en el punt 2.1 del 
Plec de Condicions tècniques amb periodicitat 12 vegades/any 

o Contractació personal borsa de treball: dues persones a jornada complerta. 
o Campanyes de sensibilització, fins a 5 punts, amb el següent criteri de valoració:  

� Informació individualitzada, “porta a porta” 

− 1 campanya dins el primer trimestre del primer any  

− 1 campanya dins el primer trimestre del tercer any  
� Informació col·lectiva, acte públic  

− 1 acte públic biennal  

o Per aportació del sistema de recollida de la fracció vegetal porta a porta, sota 
comanda, amb recollida els dilluns. 

o Contacte dels usuaris amb l’empresa:  
� Cobertura els 365 dies de l’any:  
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− La cobertura telefònica els 365 dies/any 

− S’afegeixen altres mitjans (SMS, email...), especificats de manera 
clara  

� La cobertura amb mitjans materials i humans que permeten tenir la cobertura 
per casos d’urgència per a serveis de neteja (viària i deixalleria) i de recollida 
(rebuig i selectiva) 

o Proposta d’organització i funcionament del servei de deixalleria municipal, proposta 
de reutilització de materials i grau de segregació de les diferents fraccions:  

� Subministrament i instal·lació de sistemes d’optimització de recursos com per 
exemple la utilització d’una compactadora. 

� Proposta de segregació de materials que permeti obtenir un major ingrés per 
valoritzacions i menor despesa per als tractaments, d’acord amb el grau de 
segregació de material 

SEGON.- REQUERIR a l’adjudicatari per tal que, un cop exhaurit el termini de quinze dies des de 
la notificació als licitadors, i si no s’ha interposat recurs, procedeixi a la formalització del contracte. 

 
TERCER.- APLICAR la despesa amb càrrec a la corresponent partida del pressupost vigent. 
 
QUART.- FACULTAR a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- EFECTUAR trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en la licitació, així 
com a la Intervenció municipal i trametre al DOUE un anunci de l’adjudicació del contracte per a la 
seva publicació d’acord amb allò establert a l’article 190 del RD Legislatiu 3/2011, així com al Perfil 
del Contractant.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents (11 regidors).  
 
 
9è.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI CONSISTENT 
EN LA NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI CONSISTENT 
EN LA NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
 
REF EXP.: CONT 19/15 
 
L’ Ajuntament té la necessitat de contractar els serveis per a la neteja de diversos edificis i espais 
municipals, que de forma personal i directa, no es poden assumir amb els mitjans del Consistori. 
 
Per això es fa imprescindible la contractació de professionals externs que puguin fer les referides 
tasques, conforme a allò establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Es tracta d’un contracte de serveis regulat al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del Sector Públic. Així mateix, d’acord amb l’article 16 del mateix 
test es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada. 
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Vistos els plecs de condicions administratives particulars i de prescripcions tècniques, redactats 
pels serveis jurídics i tècnics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a l’adjudicació de 
contractes mitjançant procediment obert. 
 
Atès el que s’exposa, es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació que ha de regir la convocatòria pública de la 
licitació per tramitació ordinària i procediment obert-harmonitzat del contracte de serveis de neteja 
de diverses dependències municipals, per import anual de 84.740,74.- €, sense IVA, i amb una 
durada de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més. 
 
SEGON.- APROVAR els Plecs de condicions administratives particulars de la contractació i el Plec 
de condicions tècniques que figuren en l’Expedient. 
 
TERCER.- AUTORITZAR la despesa corresponent que comporta el present contracte, amb càrrec 
al pressupost vigent. 
 
QUART.- CONVOCAR procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentada contractació, de 
conformitat amb l’article 157 i següents del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, donant publicitat a la licitació mitjançant 
anunci en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, en el BOP, en el DOUE i en el 
BOE. 
 
CINQUÈ.- DELEGAR, indistintament, a la Junta de Govern Local i a l’Alcaldia qualsevol tràmit que 
s’hagi d’efectuar, en relació a aquesta licitació, abans de l’adjudicació, la qual es farà per aquest 
Òrgan.” 
 
 
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 A favor 
Sra. Glòria Ribas i Fradera CiU A favor 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra CiU A favor 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP Abstenció 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E A favor 
 
 
S’aprova per 10 vots a favor i 1 abstenció. 
 
 
10è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATS I COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE 2014.   
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATS I COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE 2014 
 
Els  Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 es van sotmetre a informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen favorable, en data 6 de maig de 
2015. 
Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 93 de data 15 de 
maig de 2015 i no havent-se presentat al·legacions. 
 
Atès que s’han acomplert totes les tramitacions legals que determinen el articles del 208 al 212 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2.004, de 5 de març, pel que s’ aprova el Text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, la Comissió Especial de Comptes, proposa al Ple l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR definitivament els Estats i Comptes anuals corresponents a l’exercici de 
2014 i la documentació complementària. 
 
SEGON.- TRAMETRE el contingut dels esmentats Comptes a la Sindicatura de Comptes, als 
efectes que preveu l’art. 212.5 de la Llei 2/2.004, de 5 de març, del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.” 
  
 
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 A favor 
Sra. Glòria Ribas i Fradera CiU Abstenció 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra CiU Abstenció 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP Abstenció 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E A favor 
 
 
S’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions. 
 
 
11è.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE SUPLEMENT/CRÈDIT EXTRAORDINARI 
2CE2015/2.   
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’Alcalde de la Corporació, mitjançant decret de data 7 d’agost de 2015, ha ordenat la incoació de 
l’expedient de suplement/crèdit extraordinari núm. 2CE2015/2, 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). 
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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 de 
despeses d’inversions sostenible. 

 
Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, la Regidora d’Hisenda, dictamina 
favorablement l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de suplement/crèdit extraordinari 2CE2015/2 del 
pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb majors ingressos, romanent líquid de 
tresoreria i transferències entre partides, el detall del qual és el següent: 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT IMPORT TOTAL 339.624,73 € 
A) Crèdit extraordinari 
Partida Denominació Import 
Org. Fun. Eco.   
0 1722 61915 

OBRES DEPURADORA CANONADA EBAR RIELLS - ST. 
CELONI - GUALBA 

85.667,72 € 

0 1722 61916 
OBRES DEPURADORA I POU BOMBEIG SANT LLOP 

93.628,43 € 

0 165 61917 
SOTERRAMENT LÍNIA ACCESSOS CAMP DE FUTBOL 

54.628,58 € 

   
TOTAL . . . . . . .  

233.924,73 € 

B) Suplement de crèdit 
Partida Denominació Import 
Org. Fun. Eco.   
0 1532 61900 

ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ 
7.700,00 € 

0 1532 61901 
PAVIMENTACIÓ CARRERS NUCLIS CAN SALVÀ I 
BOSCOS DE LA BATLLÒRIA 

58.000,00 € 

0 920 2260401 
JURÍDICS 

20.000,00 € 

0 1522 2120001 
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EDIFICIS 

20.000,00 € 

   
TOTAL . . . . . . . 

105.700,00 € 

 
FINANÇAMENT IMPORT TOTAL 339.624,73 € 
A) Majors Ingressos 
Partida Denominació Import 
Eco.   
762.00 SANT CELONI APORTACIÓ CANONADA EBAR 3.790,97 € 
762.01 GUALBA APORTACIÓ CANONADA EBAR 3.345,63 € 
750.04 SUBVENCIÓ GENERALITAT ESTACIÓ DEPURADORA 52.887,55 € 
 

TOTAL . . . . . . . 
60.024,15 € 

 
 

 

B) Romanent líquid de tresoreria 239.600,58 € 
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C) Baixes de partides  
Partida 

Denominació 
Import 

Org. Prog. Eco.   
0 011 3100001 INTERESSOS DE PRÉSTECS 20.000,00 € 
0 932 2270801 SERVEI DE RECAPTACIÓ 20.000,00 € 

TOTAL . . . . . . . 40.000,00€ 
 
 
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  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 Abstenció 
Sra. Glòria Ribas i Fradera CiU Abstenció 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra CiU Abstenció 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP Abstenció 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E A favor 
 
 
S’aprova per 7 vots a favor i 4 abstencions. 
 
 
12è.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL Nº 22: PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE LES INSTAL.LACIONS MUNICIPALS.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’O.F. NÚM. 22: PREU PÚBLIC PER A 
LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 
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. 
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
A la vista de l’informe de la Secretària acctal. de l’Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 22: Preu públic per a la utilització privativa de les instal·lacions municipals.  
 
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 al·legacions, l’acord provisional serà 
elevat automàticament a definitiu i es procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província el 
text íntegre de les modificacions introduïdes a l’ordenança per a l’exercici 2015 i següents, les 
quals entraran en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regiran 
mentre no se’n acordi la modificació o derogació, llevat del que s’especifiqui en cada ordenança 
concreta, sempre que la tramitació reglamentària s’hagi dut a terme.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents (11 regidors).  
 
 
13è.- PROPOSTA FESTES LOCALS AL MUNICIPI PER A L’ANY 2016.   
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“PROPOSTA FESTES LOCALS AL MUNICIPI PER A L’ANY 2016 

 
Vista l’ Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 
2016, publicada al DOGC núm.  6.888 de data 9 de juny de 2.015.  

 
Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre assenyala que a més de les  festes laborals fixades per la 
Generalitat de Catalunya i relacionades a l’article 1 de la mateixa  Ordre, es fixaran per ordre del 
Conseller d’Empresa i Ocupació, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels 
ajuntaments respectius.  
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Atès que les dues festes locals que es proposin no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies 
de festa oficial. 
 
Atès que l’acord de l’ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del Reial 
Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 

 
PRIMER.- PROPOSAR com a dies de festa local a Riells i Viabrea, per a l’exercici 2016, el dilluns, 
dia 8 d’agost (Festa Major) i el divendres, dia 11 de novembre (Festivitat de St. Martí, Patró del 
Municipi). 
 
SEGON.- COMUNICAR aquesta proposta al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, Serveis Territorials a Girona, per a la seva aprovació.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents (11 regidors).  
 
 
14è.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA PENYA BARCELONISTA DE RIELLS I VIABREA PER A LA 
INSTAL.LACIÓ DE SENYERES ESTELADES AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT I A LES ALTRES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LA PLAÇA DE LA VILA.   
 
Es dóna compte de la següent Moció que presenta la Penya Barcelonista de Riells i Viabrea: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA LA PENYA BARCELONISTA DE RIELLS I VIABREA PER A LA 
INSTAL.LACIÓ DE SENYERES ESTELADES AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT I A LES ALTRES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LA PLAÇA DE LA VILA  
 
El passat 24 de maig vam ser cridats a les urnes per escollir els nostres representants a 
l’ajuntament de Riells i Viabrea. Malgrat que es tractava d’unes eleccions municipals, el procés 
sobiranista que viu el nostre país era un dels elements importants a l’hora d’escollir les formacions 
polítiques que donen suport a la consecució de la independència de Catalunya. Algunes forces 
polítiques es van comprometre a  afavorir i impulsar el procés per a la creació d’un nou Estat, des 
de l’ajuntament i les institucions que en depenen per a la seva formació, el Consell Comarcal i la 
Diputació. 
 
El resultat de les eleccions va ser clar en aquest sentit. Les forces polítiques que donen suport al 
procés d’independència van obtenir una clara majoria al consistori, 9 regidors dels 11 que 
constitueixen el Ple de l’ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
Les eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 27 de setembre, que tindran un caràcter 
plebiscitari, són fonamentals per assolir la independència del nostre país i l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, com a institució més propera a la ciutadania i com a garant de la seva voluntat, ha de 
contribuir a la culminació exitosa d’aquest procés, tal com estan compromeses les forces que en 
formen part de manera majoritària. 
 
Atès que la població de Riells i Viabrea, majoritàriament, va donar suport en les eleccions del 
passat 24 de maig a les forces que defensen la independència de Catalunya. 
 
Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea forma part de l’Associació de Municipis per la 
Independència des de la seva creació. 
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Atès que les eleccions anunciades per al 27 de setembre tindran caràcter plebiscitari i poden 
representar, per tant, un pas definitiu cap a l’objectiu de la independència. 
 
Atès que la visibilització de la voluntat conjunta de societat civil i institucions és bàsica per arribar 
a un final satisfactori del procés. 
 
Atès que la senyera estelada simbolitza la lluita de Catalunya i del conjunt dels Països Catalans per 
la seva llibertat. 
 
A petició de l’associació PENYA BARCELONISTA DE RIELLS I VIABREA, es proposa al Ple de 
l’ajuntament de Riells i Viabrea l’adopció de l’ACORD següent: 
 
ÚNIC.- Desplegar senyeres estelades al balcó de l’ajuntament i a les dependències municipals de 
la Plaça de la Vila, com a mostra del compromís dels ciutadans de la nostra ciutat amb la lluita per 
la independència de Catalunya, i mantenir-les-hi fins a la consecució d’aquest objectiu.” 
 
 
Sotmesa a votació la Moció, es produeix el següent procés de votació: 
 
Josep Maria Bagot i Belfort  ESQUERRA-GIR-AM En contra 
Felipe Juan González i Martín ESQUERRA-GIR-AM En contra 
Adriana Puig i Durbau ESQUERRA-GIR-AM En contra 
Eva Maria Carreras i Molins ESQUERRA-GIR-AM En contra 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM En contra 
Patrici Cros i Garcia ESQUERRA-GIR-AM En contra 
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 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E En contra 
 
Es desestima la Moció per onze vots en contra. 
 
 
15è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE  ERC-GIR-AM DE SUPORT 
A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA +55>>, PROPOSTA IMPULSADA PER LA 
UGT DE CATALUNYA.    
 
Es dóna compte de la següent Moció que tot i ser portada al Ple pel grup polític municipal d’ERC-
GIR-AM, tots els altres grups polítics s’hi afegeixen: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA +55>>, PROPOSTA 
IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA 
 
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa major 
de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb 
garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves 
trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi 
una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a 
l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, és evident 
que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un 
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d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió 
de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan 
sols per la base mínima de cotització. 
 
Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a 
partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la protecció 
elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a 
computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es 
pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’únic subsidi 
que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida 
reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la 
suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat sense 
protegir adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de més de 45 anys, desatenent a 
tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels 
sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot 
després de llargues carreres de cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones que 
són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les estratègies 
d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i 
possibilitats individuals. 
 
Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de 
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa 
cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus 
futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on 
s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè 
augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de 
pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les 
bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran 
d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 426 
euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren 
res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social. 
 
Aquest col·lectiu que voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que es 
prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que 
se’ls asseguri unes pensions dignes. 
 
Per tot això es proposa  al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER.- DONAR SUPORT a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada 
<<Garantia +55>> i que significa: 
 
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en 
situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per 
desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:  
 
a)  Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
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b) El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa 
quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta 
prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i 
jubilació. 
 
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social 
Europea. 
 
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar i 
racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració 
central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la 
compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).  
 
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de les 
majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. 
 
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació amb 
continguts reals. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT de 
Catalunya.” 
 
 
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents (11 regidors) .  
 
 
16è.- INFORMES REGIDORIES. 
 
Sr. Francisco Miguel Tapia: 
 
Hem comprovat que és molt dificultós fer arribar als vilatans la informació de les activitats que se 
celebren al municipi. Amb la intenció de millorar-ho, us assabento que estem treballant en una 
aplicació específica per a mòbil, només pel nostre municipi. De moment només serà per a activitats 
que es facin des de l’ajuntament. Serà gratuïta. 

 

 

17è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-GIR-AM SOBRE 
L’ACOLLIDA DE REFUGIATS I LA CREACIÓ D’UNA XARXA CATALANA DE CIUTATS I 
POBLES REFUGI. 
 

Prèvia declaració d’urgència que preveu l’art. 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, és sotmesa a votació la inclusió de la següent  proposta per 
urgència, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

S’introdueix la següent Moció presentada pel grup municipal d’ESQUERRA-GIR-AM: 

 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-GIR-AM SOBRE L’ACOLLIDA 
DE REFUGIATS I LA CREACIÓ D’UNA XARXA CATALANA DE CIUTATS I POBLES REFUGI 
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La guerra de Síria està provocant la pitjor catàstrofe humanitària des de la Segona Guerra Mundial. 
El conflicte bèl·lic ha provocat que en aquests moments hi hagi ja 4 milions de refugiats sirians (i 
7.6 milions de desplaçats interns), el contingent de refugiats més gran del món. S’estima que 
d’aquests 4 milions de persones que han hagut de fugir de la guerra i la violència, 1.2 milions es 
troben en camps de refugiats al Líban; 1.8 a Turquia; 630.000 a Jordània; 250.000 a l’ Iraq; 
135.000 a Egipte. En canvi, els 28 estats membres de la UE només n’han rebut 24.793, i de fet en 
quantitats molt desiguals; mentre Alemanya n’acull 20.000, França n’acull 1.000 i l’Estat espanyol 
a hores d’ara només 130.  
 
Durant el mes d’agost s’han pogut veure imatges dramàtiques de famílies senceres intentant entrar 
desesperadament a la UE via Macedònia i Sèrbia, de tragèdies com la del camió trobat a Àustria 
amb 71 cadàvers de refugiats sirians, víctimes de màfies inhumanes que trafiquen amb persones, o 
de bandes neonazis atacant i humiliant a refugiats que aconsegueixen entrar a la UE després d’un 
llarg, arriscat i dolorós periple. Imatges que se sumen a les constants tragèdies marítimes al 
Mediterrani que cada any s’enduen a milers de vides d’aquells que busquen a Europa un futur que 
no troben als seus països. 
 
La resposta de la UE a la crisi dels refugiats ha estat insuficient i ineficient. És absolutament urgent 
i necessari abordar aquesta problemàtica de manera coordinada i solidària des de l’àmbit de la UE. 
Tanmateix les propostes de la Comissió Europea d’assignar i redistribuir refugiats en quotes 
obligatòries per països topen amb la manca de voluntat, o directament animadversió, dels estats 
per acceptar-les, malgrat que el deure de la UE de protegir les persones que ho necessiten estigui 
consagrat a la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea i al tractat sobre el funcionament de 
la Unió Europea i sigui també una obligació internacional segons la Convenció de Ginebra de 1951 
relativa a l'estatus de refugiats. Alguns estats europeus també són reticents a aplicar de manera 
íntegra i coherent el Sistema Europeu Comú d’Asil (SECA), que pretén harmonitzar les pràctiques 
d’asil dels estats membres. De fet l’assumpció de responsabilitats entre els estats membres pel que 
fa a l’acollida de refugiats és molt dispar, i la majoria d’esforços els assumeixen molt pocs estats 
(en el cas dels refugiats sirians, principalment Alemanya i Suècia). 
 
El flux de refugiats sirians -i d’altres llocs de procedència- cap a Europa anirà en increment. La 
guerra a Síria sembla lluny d’arribar al final i la situació als camps de refugiats de la regió és 
precària. Per tant, la qüestió no és si cada dia més i més refugiats entraran a la UE, sinó com ho 
faran; il·legalment i sota els tentacles de les màfies o de manera regulada i humana.  
 
El passat juliol l’agència de Nacions Unides per als refugiats ja va demanar als governs europeus 
que fessin més per ajudar als refugiats sirians a entrar a Europa sota condicions legals i segures.  
 
Catalunya és un país obert i solidari, com ha demostrat en repetides ocasions al llarg de la seva 
història, actuant com a país d’acollida i societat integradora. Catalunya acull i vol acollir a persones 
que es veuen obligades a fugir de la barbàrie, de la mateixa manera que alguns països varen acollir 
generosament exiliats catalans de la guerra civil. Catalunya vol contribuir, en una part important, a 
l’esforç i alhora el deure europeu d’acollida de refugiats. En aquest moment crucial pel país, on una 
majoria es planteja fer néixer de les urnes un nou estat europeu, cal que projectem des d’ara 
mateix aquest nou estat des dels valors republicans i el compromís humanitari, una part del qual 
passa per obrir les portes a persones refugiades.  
 
L’Estat espanyol és fins ara, en relació a la mida de la seva població, un dels estats de la UE que 
menys refugiats acull i un dels que menys voluntat ha manifestat per acollir-ne. 
 
Cal recordar que les persones refugiades no abandonen casa seva per pròpia voluntat, sinó per 
fugir de situacions desesperades d’extrema crueltat, violència i violació sistemàtica dels drets 
humans, com s’està produint a Síria des de fa temps i amb una intensitat extrema. Hi ha per tant 
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una raó humanitària evident per acollir una part d’aquest col·lectiu a les nostres societats. D’altra 
banda, el dret d’asil és un dret al qual es pot acollir tota persona. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
- Expressar el nostre suport a la voluntat de la societat civil local i les entitats del tercer sector 
social, d’acollir a les famílies desplaçades pels conflictes bèl·lics existents avui en dia, especialment 
pel que fa referència a la tragèdia humanitària que està provocant el conflicte sirià. 

- Promoure la creació, conjuntament amb altres ens locals, d’una xarxa catalana de ciutats i 
pobles refugi que agrupi els municipis amb voluntat d’acollir a persones refugiades i que, en 
col·laboració amb les entitats que treballen la problemàtica i eventualment amb el suport tècnic del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, pugui dur a terme la feina de coordinar l’acollida a 
les famílies refugiades i garantir la seva correcta atenció amb els professionals adients (psicòlegs, 
educadors, intèrprets, advocats...). 

- Demanar al Govern de la Generalitat que traslladi a la Comissió Europea  i al Consell de la UE la 
necessitat d’emprendre mesures urgents per una implementació efectiva del dret d’asil i per posar 
en pràctica un autèntic sistema europeu comú d’asil que impliqui solidàriament tots els estats 
membres i que prioritzi les raons humanitàries a l’hora de tractar les peticions d’asil. 

- Fer arribar aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència de 
la Generalitat, a la Presidència de la Comissió Europea, a la Presidència del Consell Europeu i a la 
Presidència del Parlament Europeu. 

 

Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents (11 regidors). 

 
18è.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 PREGUNTA RESPOSTA 
  

Sr. José Antonio Rodríguez Gragera: 
 
Tinc entès que ja ha sortit la sentència del 
contenciós de l’empresa Promo-construccions 
Fco. Gabriel. Quin ha estat el resultat? 
 

 
Sr. Alcalde: 
 
Que jo sàpiga encara no tenim res. Ho 
mirarem. 

  
Sra. Cristina Martínez Picot: 
 
Perquè no es fan comissions informatives a 
Riells i Viabrea? 

 
Sr. Alcalde: 
 
No sóc partidari de les comissions 
informatives. El motiu és que si se’n fan, 
tot el debat es trasllada a la comissió 
informativa, el que provoca que a l’hora 
de tractar un punt a l’ordre del dia, el 
públic que ha tingut la deferència 
d’assistir a la sessió plenària no disposa 
de transparència en els acords. 
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Sr. Jordi Palau: 
 
Però el fet de passar-nos la convocatòria amb 
tan poc temps d’antel.lació, no ens permet 
estudiar bé els punts a tractar. 

 
Sr. Alcalde: 
 
Aquest problema l’hem patit tots els 
grups polítics. Sabeu que el fet 
d’aprofitar al màxim la sessió plenària i 
poder-hi incloure la majoria dels punts 
pendents d’aprovació, fa que hàgim 
d’anar sempre a última hora. Moltes 
vegades fins i tot és necessari 
l’ajornament de la data de celebració 
prevista, fet, per altra part, que provoca 
les queixes de l’oposició. En aquest 
sentit, us demanaria que siguem una 
mica més respectuosos.   
 Els regidors ja en sou coneixedors de la 
major part dels punts que es porten al 
Ple. Per tant, si voleu parlar-ne abans de 
la convocatòria, podeu quedar 
prèviament amb la regidoria que 
correspongui. 
 
 

  
Sr. Jordi Palau: 
 
Voldríem tenir una reunió i que ens 
expliquéssiu  com està el tema de l’Escoleta. 

 
Sr. Alcalde: 
 
Tenim una persona, externa de 
l’ajuntament, que ens  assessora  en 
relació a aquest assumpte. 
Hi hem tingut vàries reunions i som 
partidaris de fer una reunió amb tots els 
grups polítics i amb l’assistència, també, 
d’aquesta persona. 
Hi estem treballant i quan tinguem 
alguna cosa més concreta, us avisarem i 
ens asseure’m tots plegats per parlar-ne. 
 

  
Sr. Jordi Palau: 
 
Demanem un local per a poder reunir-nos  
com a grup polític. 
 

 
Sr. Alcalde: 
 
Sobre la mateixa petició, ja hem respost 
al grup socialista. 
Us  traslladarem  el mateix que a ells. 
 

 
 

 
Sr. Jordi Palau: 
 
Com està el tema de la secretària? Aquest 
estiu hem vist molts canvis a la secretaria. 

 
Sr. Alcalde: 
 
L’assumpte que ha apartat a la secretària 
titular del seu lloc de treball no porta bon 
caire. Comptem amb l’Isidre Llucià, que 
és secretari, i que ens assessora en els 
assumptes municipals, però el fet que ja 
porti 3 ajuntaments no li permet signar 
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com a secretari a Riells. 
L’Esperança ha fet uns dies de vacances i 
l’ha substituït la Carme. No hi ha hagut 
cap més canvi. 
 

  
Sr. Jordi Palau: 
 
Heu contractat una persona per a fer tasques 
a la brigada i ja és la 4arta vegada que  
contracteu a la mateixa persona. Que no hi ha 
més gent per a contractar? 

 
Sr. Alcalde: 
 
Quan l’ajuntament contracta algú,  valora 
sobretot la situació personal d’aquesta  
persona i els coneixements que té de la 
feina a desenvolupar. S’agafen de la 
borsa de treball i és indispensable que 
siguin veïns del municipi. 
 
 

 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les  
21.45 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, 7 de setembre de 2015 


