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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 
23 D’OCTUBRE DE 2017,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 007/2017) 
 
A Riells Viabrea, el dia  23 d’octubre de 2017. 
 
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 extraordinària en primera convocatòria. 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
Sr. Felipe Juan González i Martín 
Sra. Adriana Puig i Durbau 
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón 
Sr. Patrici Cros i Garcia 
Sr. Fernando Rodríguez i Fernández 
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas 
Sra. Glòria Ribas i Fradera 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra 
Sra. Cristina Martínez i Picot 
 
S’excusen:  
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera  
 
 
 
Secretària-Interventora:  Montserrat Bertran i Roca 
 
Comprovada l’existència del quòrum legalment establert en l’article 90, del Reial Decret 2.568/86, de 
28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim  Jurídic de les 
Entitats Locals, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
 
 
1er.- 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 3ER TRIMESTRE 2017 (ARTICLE 10 DEL RDL 7/2012, FONS PEL 
FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS). 
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’article 10 del Reial Decret Llei 
7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons pel  finançament dels pagaments a proveïdors, relatiu 
al seguiment de l’execució del pla d’ajust del 3er trimestre del 2017, contemplat en l’article 7 del Reial 
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.  

 
 
B) CÀLCUL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 3ER TRIMESTRE 2017 (DT ÚNICA DEL RD 
635/2014, DE 25 DE JULIOL).  
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu la Disposició Transitòria Única 
del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període 
mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, relatiu al 3er trimestre de 2017, el 
qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 10.10.2017. 
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C) ORDRE HAP/2105/2012 D’1 D’OCTUBRE, PER LA QUE ES DESENVOLUPEN LES 
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ RELATIVA AL 3ER TRIMESTRE 2017  
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei 
Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, relatiu al 3er 
trimestre de 2017, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 
10.10.2017. 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
2on.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L´EXERCICI 2.018.  

Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018 
 
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar simultàniament a l’adopció 
dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix text legal disposa que les Ordenances 
fiscals han de contenir, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
A la vista de l’informe de la Secretària interventora de l’ajuntament, es proposa al Ple l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2018 i següents, la modificació de les 
següents ordenances fiscals: 
 

- O. F. Núm. 3. Impost sobre Vehicles de tracció mecànica. 
- O. F. Núm. 7. Reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic local: 
o  Annex 1. Ocupació del domini públic local amb mercaderies, materials de la 

construcció, runes, tanques, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
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- O. F. Núm. 8. Reguladora de les taxes per a l’exercici i prestació de serveis de competència 
local: 

o  Annex 5. Taxa per la prestació del servei d’escombraries. 
- O. F. Núm. 16. Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i 

les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. 

 
SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, 
durant trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances fiscals, 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 les ordenances fiscals per a l’exercici 2018 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.  
 
 
 
3er.- RESPOSTA AL REQUERIMENT EN RELACIÓ A LA CESSIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT, 
AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, DEL SOLAR SITUAT AL CARRER DE BAIX, S/N, 
(RESIDENCIAL RIELLS I), DE 1.200 M², PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA. 

 Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“En relació a la cessió, per part de l’Ajuntament, al Servei Català de la Salut del solar ubicat al carrer 
Baix s/n (Residencial Riells I), de 1.200 m², per a la construcció d’un Centre d’Atenció Primària, la 
Directora de l’Àrea d’Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions ha requerit que es complementi la 
informació, per tal de determinar l’afectació que pugui representar l’edificació destinada a pou que 
figura en el terreny per a la futura construcció sanitària, amb les següents dades: 

- Compromís municipal d’assumir el cost de l’enderroc de l’edificació del pou i les possibles 
despeses que la seva existència pugui suposar per a la construcció en aquest terreny pel Servei 
Català de la Salut 

- Referència cadastral pròpia del solar de 1.200 m² abans esmentat, atès que en el cadastre 
immobiliari consta informat un solar de 2.392 m² i indica que no és possible emetre la 
certificació descriptiva i gràfica de la parcel·la. 

- Certificat de l’acord de ple que faculti a l’alcalde per a la formalització dels documents de cessió 
en domini al Servei Català de la Salut del solar on està prevista la construcció del Centre 
d’Atenció Primària. 

Consta en l’expedient administratiu informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en relació al cost 
d’enderroc de la caseta del pou i possibles afectacions, on informa: 

“Per a la determinació del cost de l’enderroc de l’edificació del pou d’aigües procedents de nivell freàtic, 
per deixar net d’edificacions el solar i apte pel replanteig i inici d’obra. 
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Respecte a les possibles despeses que l’existència del pou pugui suposar per a la futura construcció, 
crec que no són avaluables, en tot no haver-se iniciat el redactat del projecte executiu de la futura 
edificació, que haurà de contemplar la seva ubicació i futura afectació. 

El cost estimat per l’execució dels treballs d’enderroc del pou existent són els següents: 

E2111695 m3 Enderroc d’edificació aïllada de < 30 m3 de volum aparent, de 4 m d’alçada,                     amb 
estructura d’obra de fàbrica, amb enderroc de fonamentació, solera i sense reparació, transport ni gestió de 
residus, amb mitjans manuals i mecànics i carga mecànica de runes sobre camió o contenidor 

       25€/m3 x 15m3=  375,00€ 
E2R54269 m3 transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12t i temps d’espera 

per a càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins 15 km. 

       6,87€/m3 x 15m3=  103,05€                                                                                      

    Cost estimat                 478,05€ 

El cost estimat dels treballs i material utilitzat per l’enderroc del pou existent a la parcel·la de cessió al 
Servei Català de la Salut és de 478,05€ (quatre-cents setanta-vuit euros amb cinc cèntims)”. 

En relació a la referència cadastral pròpia del solar, en data 24/07/2017, es va presentar la Declaració 
Cadastral de segregació o divisió de béns immobles (903-N), expedient cadastral 69570755.97/17, per 
tal que el terreny disposi de referència cadastral pròpia.  

Atès el que s’exposa, ES PROPOSA: 

PRIMER.- ASSUMIR el cost de l’enderroc de l’edificació del pou situat en el terreny on està prevista la 
construcció d’un CAP. 

SEGON.- TRAMETRE còpia de l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en relació a l’informe 
de petició de referència cadastral pròpia del solar de cessió, així com còpia de la sol·licitud efectuada a 
la direcció General del Cadastre. 

TERCER.- FACULTAR a l’alcalde per a la formalització dels documents de cessió en domini al Servei 
Català de la Salut del solar on està prevista la construcció del Centre d’Atenció Primària.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
4art.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE TÈCNIC D’OBERTURA I MANTENIMENT DE 
FRANGES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. 

Es dóna compte de la següent proposta:  
 
“Aprovació inicial d’un projecte  
 
Vist el projecte tècnic d’obertura i manteniment de franges de prevenció d’incendis forestals, redactat 
per l’enginyer forestal Jordi Vigué i Ruaix, amb un pressupost de 340.972,41.-€, IVA no inclòs. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal. 
 
Examinat aquest, i trobat conforme, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte tècnic d’obertura i manteniment de franges de prevenció 
d’incendis forestals, redactat per l’enginyer forestal Jordi Vigué i Ruaix, amb un pressupost de 
340.972,41.-€, IVA no inclòs. 
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SEGON.- SOTMETRE a informació pública, pel termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la darrera 
publicació, el referit projecte mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al web municipal, per tal que qualsevol persona pugui presentar 
les al·legacions que consideri oportunes.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 

5è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM I PDeCAT DE 
CONDEMNA A LA VIOLÈNCIA INJUSTIFICADA GENERADA PER L’ESTAT ESPANYOL EL 
DIUMENGE 1 D’OCTUBRE DE 2017 I PER EXIGIR LA LLIBERTAT DEL PRESIDENT DE 
L'ASSEMBLEA, JORDI SÁNCHEZ, I D'ÒMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART, EMPRESONATS 
DILLUNS 16 D'OCTUBRE. 

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

“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM I PDeCAT DE 
CONDEMNA A LA VIOLÈNCIA INJUSTIFICADA GENERADA PER L’ESTAT ESPANYOL EL 
DIUMENGE 1 D’OCTUBRE DE 2017 I PER EXIGIR LA LLIBERTAT DEL PRESIDENT DE 
L'ASSEMBLEA, JORDI SÁNCHEZ, I D'ÒMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART, EMPRESONATS 
DILLUNS 16 D'OCTUBRE 

 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat espanyol 
repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però 
sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, 
pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces 
i l’estat de setge i por. 
 
Així també, el passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.  De nou, es va judicialitzar 
un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una línia 
vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se 
pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors 
democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de lluites 
incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan 
protegides en tots els tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que 
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que 
persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als 
periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin els 
drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració 
és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.  
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Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, crispar i 
radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com 
a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
 
Per aquest motiu,  els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i PDeCAT a l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, proposen l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- CONDEMNAR de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per 
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic 
que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van 
provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 
 
SEGON.- EXIGIR la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sánchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
 
TERCER. - DONAR tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del dia 1 
d’octubre a Catalunya.  
 
QUART.- EXIGIR la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guàrdia Civil 
enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint 
amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat 
assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal 
repressió. 
 
CINQUÈ.- DEMANAR la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a un 
dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols 
en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi. 
 
SISÈ.- RECONÈIXER l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de 
persones que el diumenge dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va 
voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 
 
SETÈ.- DEMANAR la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional. 
 
VUITÈ.- DEIXAR constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat 
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 
 
NOVÈ.- DECLARAR la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els 
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les 
persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
DESÈ.- DENUNCIAR la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i 
coacció dels mitjans de comunicació. 
 
ONZÈ.-  COMUNICAR al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a 
l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així 
com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
l’aprovació de la present moció.” 
 
 
Sotmesa a votació la Moció, es produeix el següent procés de votació: 
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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 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Patrici Cros i Garcia ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Fernando Rodríguez i Fernández ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Jordi Joan Palau i Fàbregas PDeCAT A favor 
Sra. Glòria Ribas i Fradera PDeCAT A favor 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra PDeCAT A favor 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP Abstenció 

 
 
S’aprova per  9 vots a favor i 1 abstenció. 
 
 
 
6è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM I PDeCAT 
PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 
 
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. Sotmesa a votació la inclusió, 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 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Patrici Cros i Garcia ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Fernando Rodríguez i Fernández ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Jordi Joan Palau i Fàbregas PDeCAT A favor 
Sra. Glòria Ribas i Fradera PDeCAT A favor 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra PDeCAT A favor 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP Abstenció 

 
S’aprova la inclusió de la proposta per 9 vots a favor i  1 abstenció.  
 
S’introdueix la següent proposta: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM I PDeCAT PER 
ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta de l’Estat espanyol es 
basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia 
catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara 
tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació 
d’anul·lació política.  
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a través 
d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que 
s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la 
censura d’Internet  i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs 
públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i  
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alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament 
dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a 
Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la repressió i 
la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya que en les 
eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les 
forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, 
va ser novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.  
 
Per aquest motiu,  els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i PDeCAT a l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, proposa l’adopció dels següents  

ACORDS: 
 

PRIMER. MANIFESTAR el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat 
popular del passat 1 d'octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i 
la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
SEGON. CONDEMNAR la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures 
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. 
 
TERCER. INSTAR el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució Espanyola. 
 
QUART. COMUNICAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.” 
 
Sotmesa a votació la Moció, 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 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Patrici Cros i Garcia ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Fernando Rodríguez i Fernández ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Jordi Joan Palau i Fàbregas PDeCAT A favor 
Sra. Glòria Ribas i Fradera PDeCAT A favor 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra PDeCAT A favor 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP En contra 

 
S’aprova per  9 vots a favor i 1 en contra. 
 
 
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 19.40 h. 
En dono fe.  
La Secretària-Interventora   
                                                                                                                  Vist i plau 
                                                                                                                     L’alcalde 
 
 
Montserrat Bertran i Roca                                                      Josep Maria Bagot i Belfort  
 
Riells i Viabrea, 23 d’octubre de 2017 


