ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA
20 DE FEBRER DE 2017, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
(ACTA NÚM. 02/2017)
A Riells Viabrea, el dia 20 de febrer 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
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera
S’excusen:
---------

Secretària-Interventora: Sra. Montserrat Bertran i Roca.
Comprovada l’existència del quòrum legalment establert en l’article 90, del Reial Decret 2.568/86, de
28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, la Presidència declara oberta la sessió.

1er.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25/01/2017
DE MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, “CiU”, A GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA “PDeCAT”
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern local de data 25/01/2017, quina transcripció literal és
la següent:
“Modificació de la denominació del Grup polític municipal de Convergència i Unió, “CiU”, a
Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”
Es dóna compte de la instància presentada en data 13 de gener d’enguany, reg. d’entrada núm. 100,
pels regidors integrants del Grup polític municipal de Convergència i Unió, “CiU”, notificant la
modificació de la denominació del seu grup per Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA:
PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la modificació de la denominació del Grup polític
municipal de Convergència i Unió “CiU”, per Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.
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SEGON.- DONAR-NE COMPTE al proper Ple municipal que se celebri.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

2on.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL Nº 11: REGULADORA DE LES TAXES PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI LLAR D’INFANTS CURS 2016– 2017.
Es dóna compte de la següent proposta:
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11: REGULADORA DE LES
TAXES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI LLAR D’INFANTS. CURS 2016 – 2017
Vist el decret d’alcaldia de data 13 de febrer de 2017, pel qual s’inicia l’expedient per a la modificació
de l’ordenança fiscal núm. 11. Reguladora de les taxes per a la prestació del servei llar d’infants. Curs
2016 - 2017 i següents, adaptant-se a la normativa a l’efecte.
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 al Curs 2016-2017 i següents, la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 11. Reguladora de les taxes per a la prestació del servei llar d’infants.
SEGON.- DELEGAR el cobrament en voluntària de la taxa en la concessionària de la gestió del servei
de la Llar d’Infants Municipal l’Escoleta de Riells, SCCL.
TERCER.- 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.
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Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els que tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos 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. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
QUART.- 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, 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.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat "L’Escoleta de Riells, SCCL" als efectes oportuns.”

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

3er.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST
GENERAL I PLANTILLA DEL PERSONAL D’AQUESTA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017.
Es dóna compte de la següent proposta:
“RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST
GENERAL I PLANTILLA DEL PERSONAL D’AQUESTA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017
El Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió de data 9 de gener de 2017, va aprovar inicialment el
Pressupost general i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l’exercici econòmic 2017.
Durant el període d’exposició al públic de l’expedient s’ha presentat la següent al·legació:
- Escrit de data 2 de febrer de 2017, presentat per la Sra. Glòria Ribas Fradera, en nom i representació
del Grup Municipal de CIU. (Reg. Entrada núm. 352, de data 2 de febrer de 2017).
Consta a l’expedient informe de secretaria intervenció de data 6 de febrer de 2017.
D’acord amb aquests antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- DESESTIMAR la al·legació formulada per la Sra. Glòria Ribas Fradera, en nom i
representació del Grup Municipal de CIU. (Reg. Entrada núm. 352, de data 2 de febrer de 2017),
durant el període d’exposició al públic de l’expedient corresponent a l’aprovació del pressupost general
i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l’exercici econòmic 2017, per quan les reclamacions
efectuades no es corresponen al que preveu l’article 170.2 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.
SEGON.- APROVAR definitivament el pressupost GENERAL de l’Ajuntament de Riells i Viabrea per a
l’exercici 2017, l'import del qual en el seu estat d'ingressos i despeses és de tres milions quatre-cents
vint-i-dos mil vuit-cents vint-i-sis euros amb quaranta-quatre cèntims (3.422.826,44€).
El resum per capítols de l’estat de despeses i d’ingressos del pressupost és el següent:

Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea
Tel 972 87 07 52 – Fax 972 87 04 18
ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat

DESPESES

Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Denominació
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

Import
1.185.650,14 €
1.692.137,57 €
39.692,57 €
96.760,00 €
17.000,00 €
112.284,84 €
0,00 €
1.000,00 €
278.301,32 €
3.422.826,44 €

INGRESSOS

Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Denominació
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alineació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

Import
1.950.884,00 €
30.000,00 €
562.590,00 €
871.452,44 €
6.900,00 €
0,00 €
242.819,65 €
1.000,00 €
0,00 €
3.422.826,44 €

TERCER.- APROVAR definitivament el programa d’inversions que figura a l’annex, condicionant la
disponibilitat de l’execució de les inversions a l’acreditació en ferm de les subvencions previstes.
QUART.- APROVAR definitivament la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i personal laboral.
CINQUÈ.- APROVAR definitivament les Bases que serviran per a la seva execució.
SISÈ.- PUBLICAR el pressupost definitivament aprovat en el Butlletí Oficial de la Província resumit
per capítols, així com la plantilla de personal funcionari i laboral per a l’exercici econòmic 2017 i
trametre còpia a l’administració de l’Estat i CCAA de manera simultània a la publicació.”
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Sotmesa a votació la proposta, es produeix el següent procés de votació:

Josep Maria Bagot i Belfort
Felipe Juan González i Martín
Adriana Puig i Durbau
Francisco Miguel Tapia i Melenchón
Patrici Cros i Garcia
Fernando Rodríguez i Fernández
Jordi Joan Palau i Fàbregas
Sra. Glòria Ribas i Fradera
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra
Sra. Cristina Martínez i Picot
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera

ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
PDeCAT
PDeCAT
PDeCAT
IpRiV-PSC-CP
ICV-E

A
A
A
A
A
A
En
En
En
En
En

favor
favor
favor
favor
favor
favor
contra
contra
contra
contra
contra

S’aprova per 6 vots a favor i 5 en contra.

4art.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM I PDeCAT
D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
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
D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum.
Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch,
Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els objectius,
el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya
està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins
al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de
la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu
futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de
Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica
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que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a
decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per
agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural,
la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries
per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual
haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a
l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels
diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la
relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem
apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un
debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que
avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 16 de juliol de 2013, llur
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió
a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol
ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del
Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, els grups municipals d’ERC-GIR-AM i PDeCAT de l’ajuntament de Riells i Viabrea proposen
al Ple municipal els següents ACORDS:

PRIMER.- MANIFESTAR l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
SEGON.- SUBSCRIURE el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
TERCER.- PROMOURE al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
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QUART.- ENVIAR aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya,
al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”

Sotmesa a votació la Moció, es produeix el següent procés de votació:
Josep Maria Bagot i Belfort
Felipe Juan González i Martín
Adriana Puig i Durbau
Francisco Miguel Tapia i Melenchón
Patrici Cros i Garcia
Fernando Rodríguez i Fernández
Jordi Joan Palau i Fàbregas
Sra. Glòria Ribas i Fradera
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra
Sra. Cristina Martínez i Picot
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera

ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
PDeCAT
PDeCAT
PDeCAT
IpRiV-PSC-CP
ICV-E

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

S’aprova per 9 vots a favor i 2 abstencions.
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 20.05 h.
En dono fe.
La Secretària-Interventora
Vist i plau
L’alcalde

Montserrat Bertran i Roca

Riells i Viabrea, 20 de febrer de 2017
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Josep Maria Bagot i Belfort

