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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 3 
D’ABRIL DE 2017,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 003/2017) 
 
A Riells Viabrea, el dia  3 d’abril 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 ordinària 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:  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.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE L’ESBORRANY DE LES ACTES  DE LES 
SESSIONS ANTERIORS, DE DATA  09/01/2017 (ORDINÀRIA) I 20/02/2017 
(EXTRAORDINÀRIA) 

 
Es presenten per a l’aprovació del Ple les actes de les sessions núm. 001/2017 (ordinària) 
corresponent al dia 09-01-2017 i núm. 002/2017 (extraordinària) corresponent al dia 20-02-2017.   
 
 
Sotmeses a votació les actes, aquestes són aprovades per unanimitat dels assistents.  

 
2on.-  DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, TANCAT A  
26/03/2017. 
 
A) Resolucions d’Alcaldia 
 
Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 21-12-2016 fins el 26-03-2017, 
donant-se per assabentats de les següents: 

NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 
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2016 / 611 21/12/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ DE NORMES TANCAMANET 
2016 / 612 21/12/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ EXP. GENERACIÓ CRÈDITS GC12016-7 
2016 / 613 21/12/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 154/16 
2016 / 614 21/12/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ PAGUES EXTRES DE NADAL RECTIFICADES  
 DEL PERSONAL QUE ES TROBA EN SITUACIÓ  
 D'INCAPACITAT LABORAL D'AQUEST AJUNTAMENT 
2016 / 615 21/12/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVAR COMPRA PER LEASING VEHICLE PER LA  
 BRIGADA 
2016 / 616 22/12/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE  
 PARTIDES DE LA MATEIXA ÀREA DE PROGRAMA TCD  
 3/2016 
2016 / 617 23/12/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 203/16 
2016 / 618 23/12/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT, DESEMBRE 

2016 / 619 28/12/2016 DECRET D'ALCALDIA Arxiu i sanció exp. 51/16 neteja de parcel·la 
2016 / 620 28/12/2016 DECRET D'ALCALDIA AJORNANT PLE ORDINARI DE DATA 02/01/2017 
2016 / 621 28/12/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ ASSISTÈNCIA A JUNTES DE  
 GOVERN LOCAL REGIDORS EQUIP DE GOVERN,  
 DESEMBRE 
2016 / 622 29/12/2016 DECRET D'ALCALDIA Canvi de titular de la parada 54 del mercat municipal 
2016 / 623 30/12/2016 DECRET D'ALCALDIA ATORGANT UN PLUS RESPONSABILITAT A LES  
 TREBALLADORES SRES. MA. CARME MIRANDA I ANNA MA. 
  FERNÁNDEZ, PER FER DE SECRETÀRIA - INTERVENTORA 
  ACCIDENTAL 
2016 / 624 30/12/2016 DECRET D'ALCALDIA REINGRÉS DE LA SECRETÀRIA TITULAR, MONTSERRAT  
 BERTRAN AL SEU LLOC DE TREBALL EL DIA 10.01.17 
2016 / 625 30/12/2016 DECRET D'ALCALDIA HABILITACIÓ SECRETARIA ACCIDENTAL PER VACANCES 
2016 / 626 30/12/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'activitats exp. 1/16 
2016 / 627 30/12/2016 DECRET D'ALCALDIA AUTORITZAR A LA TREBALLADORA SRA. ROSA Mª JIMÉNEZ 
  A TORNAR A LA SEVA JORNADA HABITUAL DE TREBALL 

2016 / 628 30/12/2016 DECRET D'ALCALDIA ASSIGNACIÓ REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS, 2ON.  
 SEMESTRE 2016 
2016 / 629 30/12/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVAR PAGAMENT RELACIÓ ALUMNES ESCOLA MUSICA  
 DESEMBRE 
2016 / 630 30/12/2016 DECRET D'ALCALDIA MOIDIFICACIÓ CRÈDITS 
2016 / 631 30/12/2016 DECRET D'ALCALDIA RECTIFICANT DECRET SUBVENCIÓ COMPRA ALIMENTS  
 FRESCOS 
2016 / 632 30/12/2016 DECRET D'ALCALDIA TRANSF. DE CRÈDITS 
2017 / 1 02/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp 245/16 
2017 / 2 02/01/2017 DECRET D'ALCALDIA PRÒRROGA PRESSUPOST 
2017 / 3 05/01/2017 DECRET D'ALCALDIA CANVI TITULARITAT PARADA MERCAT NUM. 49 DE DABEL  
 KONATEH 
2017 / 4 05/01/2017 DECRET D'ALCALDIA CANVI TITULARITAT PARADA MERCAT NUM. 19 DE DABEL  
 KONATHE 
2017 / 5 05/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp disciplina urbanística 1/17 
2017 / 6 09/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Imposant multa coercitiva exp D4/16 
2017 / 7 10/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Denegació llicència exp 141/15 
2017 / 8 12/01/2017 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTAR A LA SRA. SÍLVIA MORENILLA COM A TAG  
 ADSCRITA A L'ÀREA DE TIC, PER UN PERÍODE D'UN ANY,  
 A PARTIR DEL 16-01-17 
2017 / 9 16/01/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVAR REDUCCIÓ DE JORNADA DE LA SRA.  
 MONTSERRAT BERTRAN 
2017 / 10 16/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Tala d'arbres exp. 240/16 
2017 / 11 18/01/2017 DECRET D'ALCALDIA DENEGAR exp. 246/16 Obres 
2017 / 12 20/01/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVAR RELACIÓ FRES EX. 2016 F/2016/27, O/2016/77 

2017 / 13 20/01/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ DESPESA DIRECTA 4T TRIMESTRE 2016  
 O/2016/80 
2017 / 14 20/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp.205/16 
2017 / 15 20/01/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVANT PLUS RESPONSABILITAT CÀRREC SOTS CAP DE 
  LA GUÀRDIA MUNICIPAL AL TREBALLADOR JOAQUIM  
 TRILLO 
2017 / 16 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 173/16 
2017 / 17 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 197/16 
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2017 / 18 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 190/16 
2017 / 19 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 212/16 
2017 / 20 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 189/16 
2017 / 21 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 216/16 
2017 / 22 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 157/16 
2017 / 23 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 192/16 
2017 / 24 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 150/16 
2017 / 25 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 105/16 
2017 / 26 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 208/16 
2017 / 27 23/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 175/16 
2017 / 28 24/01/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT, GENER 
2017 / 29 25/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Declaració de conformitat exp. 7/14 Activitats 
2017 / 30 25/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 188/16 
2017 / 31 25/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Canvi titularitat exp. Activitats 15/13 
2017 / 32 26/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp D.O.C. 1/17 
2017 / 33 27/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Adjudicació contracte exp 4/17 
  -ANUL·LAT- 
2017 / 34 27/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Aprovació definitiva exp 221/16 
2017 / 35 27/01/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL I 
  PLENS ALS REGIDORS D'AQUEST AJUNTAMENT, GENER 

2017 / 36 27/01/2017 DECRET D'ALCALDIA PRORROGAR EL CONTRACTE D'EN ORIOL BOIX PER A 9  
 MESOS MÉS. 
2017 / 37 27/01/2017 DECRET D'ALCALDIA AMPLIAR LA JORNADA LABORAL DE LA TREBALLADORA  
 SRA. ELENA HOLGADO 
2017 / 38 30/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Aprovació definitiva exp 223/16 
2017 / 39 30/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Denegació llicencia exp. 199/16 
2017 / 40 30/01/2017 DECRET D'ALCALDIA Sanció exp. 113/16 
2017 / 41 01/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Autorització per desballestament del vehicle B3141WJ 
2017 / 42 02/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Arxiu i sanció exp. 63/16 Neteja de parcel·la 
2017 / 43 06/02/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVAR PAGAMENT ACTIVITATS ESCOLA MÚSICA 
2017 / 44 06/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Arxiu i sanció exp. 48/16 Neteja de parcel.la 
2017 / 45 07/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp. 245/16 
2017 / 46 07/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp. 12/17 
2017 / 47 08/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Acceptació de la documentació presentada exp. 3/11  
 Activitats 
2017 / 48 08/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Execució subsidiària exp. 14/15 Neteja de parcel·la 
2017 / 49 08/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Execució subsidiària exp. 76/15 Neteja de parcel·la 
2017 / 50 10/02/2017 DECRET D'ALCALDIA canvi de titularitat parada 49 mercat setmanal mary luz  
 Jiménez 
2017 / 51 13/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Execució subsidiària exp. 20/16 Neteja de parcel·la 
2017 / 52 13/02/2017 DECRET D'ALCALDIA INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 11.  
 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA PRESTACIÓ DEL  
 SERVEI LLAR D'INFANTS 
2017 / 53 13/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Execució subsidiària exp. 7/16 Neteja de parcel.la 
2017 / 54 13/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Execució subsidiària exp. 14/16 neteja de parcel·la 
2017 / 55 14/02/2017 DECRET D'ALCALDIA ATORGAR UNA BESTRETA DE PERSONAL A LA  
 TREBALLADORA SRA. CRISTINA TORRES COSTA 
2017 / 56 15/02/2017 DECRET D'ALCALDIA ADEQUAR ELS CONCEPTES RETRIBUTIUS DE LA SRA.  
 MONTSERRAT BERTRAN AL SEU RÈGIM DE DEDICACIÓ 
2017 / 57 20/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 24/17 
2017 / 58 20/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 2/17 urbanisme 
2017 / 59 20/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Arxiu i sanció exp. 40/16 Neteja de parcel·la 
2017 / 60 21/02/2017 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DEL SR. HUMBERTO SANGUINO, COM A  
 PEÓ BRIGADA PER A COBRIR NECESSITATS PUNTUALS  
 DEL SERVEI 
2017 / 61 21/02/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT, FEBRER 
2017 / 62 22/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 26/15 
2017 / 63 23/02/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL,  
 ÒRGANS DE COORDINACIÓ D'ÀREES I PLENS ALS  
 REGIDORS D'AQUEST AJUNTAMENT, FEBRER 
2017 / 64 24/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp. 35/17 
2017 / 65 24/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Declaració de responsable inici d'activitat exp. 1/17 
2017 / 66 27/02/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVAR FACTURA TALLER BENVELL 
2017 / 67 27/02/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació modificació contracte 27/16 
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2017 / 68 01/03/2017 DECRET D'ALCALDIA AJORNANT PLE ORDINARI DEL DIA 06/03/2017 
2017 / 69 01/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Arxiu exp. 4/15 de neteja de parcel·la 
2017 / 70 01/03/2017 DECRET D'ALCALDIA PAGAMENT A JUSTIFICAR DESPESES ORIGINADES PEL  
 CARNESTOLTES 2017 
2017 / 71 01/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Arxiu exp. 67/15 neteja de parcel·la 
2017 / 72 01/03/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 
2017 / 73 06/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Ordre execució exp DOC 1/17 
2017 / 74 07/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Arxiu exp. Disciplina 28/15 
2017 / 75 08/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Arxiu exp. Disciplina 72/15 neteja de parcel·la 
2017 / 76 08/03/2017 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ COM A  INFORMADORA DEL PARC  
 MONTSENY, SRA. REMEI TRAFACH CLOS, ANY 2017 
2017 / 77 09/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp. 41/17 urbanisme 
2017 / 78 10/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 27/17 Urbanisme 
2017 / 79 10/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Arxiu exp. Disciplina 26/15 Neteja de parcel·la 
2017 / 80 10/03/2017 DECRET D'ALCALDIA BESTRETA DE PERSONAL AL TREBALLADOR SR.  
 HUMBERTO SANGUINO GUTIÉRREZ 
2017 / 81 10/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. Activitats 3/17 
2017 / 82 13/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Sanció exp. 12/17 Urbanisme 
2017 / 83 13/03/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ DEFINITIVA EXP 243/16 
2017 / 84 13/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Ordre d'execució exp. 9/16 Neteja de parcel·la 
2017 / 85 13/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment liquidació taxes Masia de Can Roig 
2017 / 86 14/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Modificació contracte exp 27/16 
2017 / 87 14/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de garantia definitiva exp cont 13/13 
2017 / 88 15/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 13/16 Activitats 
2017 / 89 15/03/2017 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DEL SR.DANIEL PARADELA, COM A PEÓ  
 BRIGADA PER A COBRIR NECESSITATS PUNTUALS DEL  
 SERVEI 
2017 / 90 15/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Declaració habitatge d'ús turístic exp. 4/17 Activitats 
2017 / 91 15/03/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARIA A MIG TERMINI  
 PEL PERÍODE 2018-2020 
2017 / 92 16/03/2017 DECRET D'ALCALDIA AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ TASER A L'AGENT DE LA  
 GUÀRDIA MUNICIPAL, ALEJANDRO VELLIDO 
2017 / 93 16/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 44/17 Urbanisme 
2017 / 94 16/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Arxiu exp. Disciplina 21/15 Neteja de parcel·la 
2017 / 95 20/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 22/16 Urbanisme 
2017 / 96 20/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 211/16 Urbanisme 
2017 / 97 20/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 117/16 Urbanisme 
2017 / 98 20/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 43/17 Urbanisme 
2017 / 99 22/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 27/17 urbanisme 
2017 / 100 22/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 49/17 Urbanisme 
2017 / 101 22/03/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVAR COMPRA MOTOSERRA 2ª MA PER LA BRIGADA 
2017 / 102 22/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 44/17 urbanisme 
2017 / 103 23/03/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT, MARÇ 
2017 / 104 24/03/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL I 
  ÒRGANS DE COORDINACIÓ D'ÀREES ALS REGIDORS  
 D'AQUEST AJUNTAMENT, MARÇ 
 
 
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local núm. 024/2016, 001/2017, 002/2017, 
003/2017, 004/2017 i 005/2017, refrendades abans del dia 28-03-2017, data de la convocatòria del 
darrer Ple celebrat.  
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 

 

3er.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS JUDICIALS: 
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A)RECURS Nº 339/2010 CONTRA LA DESESTIMACIÓ PER SILENCI ADMINISTRATIU DEL 
RECURS  INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL PLE DE DATA 29/03/2010 D’ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE D’OBRES 

Procediment: Recurs Ordinari nº 339/2010 
Part demandant: Promo-Construccions Fco. Gabriel, S.L.U 
Part demandada: Ajuntament de Riells i Viabrea 
 
Es fa constar per part de Secretaria que el present “donar compte” consta duplicat per quant ja va 
tenir lloc en el Ple municipal de data 25/01/2016. 
 
 
B) RECURS  Nº 12/2013 CONTRA L’ACORD DEL PLE  DE DATA 27/11/2012 DE MODIFICACIÓ 
CONVENI  DE CESSIÓ ANTICIPADA 

Procediment: Recurs Ordinari nº 12/2013 del JCA 3 Girona 
Part demandant: Maquinària Auladell, S.L. 
Part demandada: Ajuntament de Riells i Viabrea 
 
Reclamació: Per part de Maquinària Auladell, S.L. es va interposar recurs contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 27 de novembre de 2012 pel qual s’acorda modificar anticipadament el conveni  
de cessió anticipada de terra de 12.000 m2 subscrit el 14 de gener de 2005, en el sentit de suprimir el 
pacte sisè que el declara nul de pe dret. 
 
Es dóna compte de la sentencia nº 72 dictat pels senyors Manuel Táboas Bentanachs, Francisco López 
Vázquez i Isabel Hernández Pascual, magistrats de la secció tercera de la Sala del Contenciós 
Administratiu del TSJ, i que diu: 
 
“(…)QUART. L’ anterior condueix a desestimar la apel.lació, havent de continuar el conveni sortint  
plens efectes entre les parts, com es conclou en la sentència ap. pelada, i a la imposició de costes a la 
apel·lant, vist l article 139.2 de la llei jurisdiccional i per la mateixa temeritat, mala fe i arbitrarietat del 
seu actuar. Vists els preceptes citats i altres de generals i pertinent aplicació al cas, FALLEM 
 
DESESTIMEM el recurs de apel·lació interposat en nom i representació de l’ajuntament de Riells i 
Viabrea contra la sentència del Jutjat de lo Contenciós-administratiu número 3 de  Girona de data 17 
de juny de 2014, complementada mitjançant auto de 23 de juny següent, quina part dispositiva 
necessària s’ha relacionat. Amb expressa imposició a la part apel·lant de les costes causades a la 
apel·lada per les actuacions seguides amb motiu d’aquesta apel·lació, més l’ IVA que correspongui.” 
 
 
C) CONFLICTE COL·LECTIU 870/2014 CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TSJC EN  DATA 
03/02/2016 SOBRE VULNERACIÓ DEL DRET DE VAGA 
 
Procediment: Conflicte col·lectiu 870/2014 
Part demandant: Carles Meseguer Rius – Delegat de personal d’A.J. Ruz, S.L. i Pau Gàlvez Lot – 
Federació de serveis privats de la confederació obrera nacional de Catalunya 
Part demandada: Ajuntament de Riells i Viabrea, Germans Alum, S.L., A.J. Ruz, S.L., Servei i Gestió 
Med. Ruz, S.L. i Ministeri Fiscal. 
Reclamació: Vulneració del dret de vaga 
 
Reclamació: Per part de Carles Messeguer Rius i Federació de serveis privats de la confederació obrera 
nacional de Catalunya es va interposar recurs de cassació  contra la sentencia dictada per la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 3 de febrer de 2016, seguit contra 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea, Germans Alum, S.L., Servei i Gestió mediambiental Ruz, S.L. i 
Ministeri Fiscal sobre conflicte col·lectiu. 
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Es dóna compte de l’auto dictat pel senyor Sebastian Moralo Gallego, Magistrat – ponent del tribunal 
suprem, i que diu: 
 
“Declarar la inadmissió del recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat pel lletrat Sr. 
Jonathan Gallego Montalbán, en nom i representació de la FEDERACIÓ DE SERVEIS PRIVATS DE LA 
CONFEDERACIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA contra la sentència dictada per la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 3 de febrer de 2016, en el recurs de suplicació 
número 6189/2015, interposat por SERVEI I GESTIÓ RIUS (Delegat de personal de A.J.Ruz, S.L), 
davant la sentència dictada pel Jutjat de lo Social nº 3 dels de Girona de data 26 de gener de 2015, en 
el procediment nº 870/2014 seguit a instància de FEDERACIÓ DE SERVEIS PRIVATS DE 
CONFEDERACIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA Y Sr.. CARLES MESSEGUER RIUS (Delegat de 
personal de A.J.Ruz, S.L., SERVEI I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL RUZ S.L. Y MINISTERI FISCAL, sobre 
conflicte col·lectiu.” 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
  

4art.- 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 4ART TRIMESTRE 2016 (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  4art trimestre del 2016, contemplat en l’article 7 del 
Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.  

 
 
B) CÀLCUL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 4ART TRIMESTRE 2016 (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 4art trimestre de 2016, el 
qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 31.01.2017. 
 

C) ORDRE HAP/2105/2012 D’1 D’OCTUBRE, PER LA QUE ES DESENVOLUPEN LES 
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ RELATIVA AL 4ART TRIMESTRE DE 
2016.  

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 4art 
trimestre de 2016, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 
27.02.2017. 
 
D) DONAR COMPTE DE L’INFORME QUE S’EMET EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU L’ARTICLE 
4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE  
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DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT A LES 
OPERACIONS COMERCIALS, CORRESPONENT A L’ANY 2016. 

Per donar compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’article 4 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 mesures 
de lluita contra la morositat a les operacions comercials, relatiu a l’any 2016, emes en data 18-01-
2017, i dels seus annexes corresponents. 

 

El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 

5è.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA: 

A) DECRET NÚM. 76/2017 DE COMUNICACIÓ A TREBALLADORA AMB CARÀCTER FIX 
DISCONTINU, D’INCORPORACIÓ AL SEU LLOC DE TREBALL 

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 76/2017 de data 08/03/2017, el qual, a la seva part 
dispositiva resol:    
 
“PRIMER.- Comunicar a la Sra. Remei Trafach i Clos, treballadora amb caràcter fix discontinu, que el 
proper dia 11 de març de 2017, s’ha d’incorporar al seu lloc de treball, per tal de dur a terme feines 
periòdiques de caràcter discontinu que consisteixen en la realització de les tasques d’informadora al 
Parc Natural del Montseny, pel període comprés entre l’11 de març de 2017 al 17 de desembre de 
2017, ambdós inclosos. 
 
SEGON.- Donar compte del contingut del present al Ple Municipal i publicar-ho al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes que preveu l’article 291.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 
 
TERCER.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida 163.13100 RETRIBUCIONS PERSONAL 
TEMPORAL I PLANS OCUPACIÓ del pressupost Municipal, vigent o les seves modificacions. 
 
QUART.- Notificar aquest Decret a la persona interessada i procedir a l’alta de la Seguretat Social.” 

 
 

B) DECRET NÚM. 91/2017 D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL 
PERÍODE 2018-2020 

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 91/2017 de data 15/03/2017, el qual, a la seva part 
dispositiva resol:    

 

“PRIMER.- APROVAR el pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, d’acord amb el 

següent detall: 
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 PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

 2017 2018 2019 2020 

INGRESSOS     

Capítol 1     

Capítol 2     

Capítol 3     

Capítol 4     

Capítol 5     

Ingressos corrents 3.421826,44 € 3470.000,00 € 3.500.000,00 € 3.550.000,00 € 

Capítol 6     

Capítol 7     

Ingressos de capital 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

Capítol 8     

Capítol 9     

Ingressos financers 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

INGRESSOS TOTALS 3.422.826,44 € 3.520.000,00 € 3.550.000,00 € 3.600.000,00 € 

     

DESPESES 2016 2017 2018 2019 

Capítol 1     

Capítol 2     

Capítol 3     

Capítol 4     

Despeses corrents 3.031.240,28 € 3.089.650,14 € 3.139.650,14 € 3.189.650,14 € 

Capítol 6     

Capítol 7     

Despeses de capital 112.284,84 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 

Capítol 8     

Amortització ordinària     

Amortització LOEPSF     

Capítol 9     

Despeses financeres 272.301,32  € 290.000,00  € 290.000,00  € 290.000,00  € 

DESPESES TOTALS 3.422.826,44 € 3.529.650,14 € 3.579.650,14 € 3.629.650,14 € 
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SEGON.- DONAR COMPTE per Ple en la primera sessió que hi hagi. 

 

TERCER.- TRAMETRE, fins el 15 de març, el pla pressupostari a mig termini (període 2018-2020) al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre 
HAP/2015/2012, d’u d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.” 

 

C) DECRET NÚM. 72/2017 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
RIELLS I VIABREA DE L'EXERCICI 2016 

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 72/2017 de data 01/03/2017, el qual, a la seva part 
dispositiva resol:    

 
“Atès el que estableix l’article 191.3 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 i  articles 90 i 93.2 del RD 500/90, de 20 
d’abril. 
 
I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons, D I S P O S O: 
 
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de Riells i Viabrea de l’exercici 2016, de 
conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
 
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

Components Import any 2016 Import any anterior 

 
1. Fons líquids 1.128.745,67 € 1.018.708,66 € 
2. Drets pendents de cobrament_________________ __   2.338.456,51 € ____     2.495.241,98 € 

+ del Pressupost corrent 783.837,77 € 1.333.120,87 € 
+ del pressupost tancat 1.509.380,69 € 1.116.607,84 €     

      + operacions no pressupostàries 45.238,05 € 45.513,27 € 
3. Obligacions pendents de pagament___________ ____695.399,43 € _____    _622.306,24 € 

      + del Pressupost corrent 255.929,29 € 275.669,47 € 
      + del Pressupost tancat 4.512,41 € 4.077,74 € 
      + operacions no pressupostàries 434.957,73 € 342.559,03 € 
4. Pendents d’aplicació 26.676,98 € -21.978,15 € 

      + pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiv 27.031,57 € 8.400,21 € 
       - cobraments realitzats pend. d’aplicació definitiv 354,59 € 30.378,36 € 
I.   Romanents de tresoreria total (1+2-3+4) 2.798.479,73 €   2.869.666,25 € 
II.  Saldos de dubtós cobrament -491.534,38 €     -395.181,22 € 
III. Excés de finançament afectat -100.000,00 €    -121.922,62 € 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals 
(I-II-III) 

2.206.945,35 €   2.352.562,41 € 

   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
Conceptes Drets reconeguts  

Nets 
Obligacions  
reconegudes Netes 

Resultat 
Pressupostari 

a) Operacions corrents ........... 3.876.830,67 € 2.968.889,33 €      907.941,34 € 
b) Altres operacions no 

financeres ........................ 
 

135.255,33 € 
 

636.198,82 € 
 
     -500.943,49€ 

1. Total Operacions no 
financeres (a+b) ............... 

 
4.012.086,00 € 

 
3.605.088,15 € 

 
      406.997,85 € 

2. Actius financers ................. 0,00 € 0,00 €                 0,00 € 
3. Passius financers ............... 0,00 € 290.167,66 €      -290.167,66 € 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI ................................. 

 
4.012.086,00 € 

 
3.895.255,81 € 

 
     116.830,19 € 
 



 

 

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

 
 
 
 

 
 
AJUSTOS             AJUSTOS  RESULTAT 
   PRESSUPOSTARI 
 
4. Despeses finançades amb Romanent de Tresoreria             439.067,33 € 
    per despeses generals                                                      
 
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici                       0,00 € 
 
6. Desviacions de finançaments positives de l’exercici                       0,00 €                       
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT.................                                                    555.897,52 €                                                      
  
 
RESOLC: 
 
1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que en termes consolidats figura a la part 
d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall i documentació preceptiva, d’acord 
amb el Text refós 2/2004 de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
2. INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
3. TRAMETRE les dades de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda, en les plataformes virtuals corresponents a tal efecte.” 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 

6è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA  JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ DE 
22/02/2017, DE REQUERIMENT A LA CONSTRUCTORA VORACYS, PER TAL QUE REPARI LES 
PATOLOGIES DETECTADES AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL, APORTI LA DOCUMENTACIÓ 
QUE RESTA PRESENTAR I EXECUTI LES MILLORES PENDENTS  

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió de 22/02/2017, va aprovar, entre d’altres la següent proposta: 

“Requeriment a la constructora VORACYS, representada per Ramon Martínez Jorba, per tal 
que repari les patologies detectades pel tècnic municipal; aporti la documentació que resta 
presentar i executi les millores pendents. 
 
Antecedents 
 
En data 3 de febrer de 2015 es va contractar a l’empresa VORACYS S.L. representada per Ramon 
Martínez Jorba per les obres d’execució del camp municipal de futbol (Urbanització, camp  i vestidors) 
per import de 499.554´85 € en un termini d’execució de 9 mesos  que es va prorrogar a petició del 
contractista.  
 
Durant el transcurs del 2016 i a partir del 30/03/2016, consten una sèrie d’actuacions que posen en 
evidència l’incompliment, per part del contractista, en l’execució dels treballs.  
 
L’arquitecte tècnic municipal, en informe de data  8 de febrer de 2017, fa una relació cronològica dels 
fets i les  patologies detectades  per defectes en la construcció del Camp de Futbol Municipal la 
valoració d’aquestes;  la documentació que, d’acord amb els plecs de condicions, resta per aportar i les 
millores per executar. 
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Consta dipositada una fiança per import de 24.977´74 €. 
 
Consideracions:  
 
1er.- De l’informe tècnic se’n  poden extreure les conclusions següents: 
 

a) Notificacions reiterades al contractista per tal que procedeixi a la seva esmena  i reparació:  
23/07/2016: filtracions als vestidors;  07/09/2016: visita obra tècnic municipal i contractista, 
redacció conjunta Ajuntament i contractista de les deficiències. 
 
Del llistat de deficiències resta complimentar la núm. 1 i la 3 que corresponen a les humitats en 
la cambra de la caldera i sota escala i a l’insuficient pendent de la canal de recollida d’aigües.  

 
b) 13/10/2016, requeriment tècnic municipal relatiu a que persisteixen les deficiències pendents 

de reparació  alhora que se’n detecten de noves. 
 
c) 17/11/2016, deficiències en la instal·lació aigua calenta (risc de legionel·losis).  

 
d) 17/01/2017, Visita obra (tècnic municipal i tècnic empresa). Es reiteren les patologies 

detectades. 
 
e) Documentació pendent de presentar: Control de qualitat dels materials.  
 
f) Manca d’execució de les millores 4 i 5  “Seients per graderies” per import de  11.038´27 € (IVA 

inclòs)  i MILLORA núm. 5 “Manteniment del camp”  
 
g) Intervenció per urgència de la Brigada Municipal, en evitació de perill per a les persones. 
 
La valoració dels treballs a efectuar per les reparacions  i els realitzats per la pròpia administració 
pugen a 43.361´76 €. 
 

2n.- Del que s’exposa es desprèn un compliment defectuós de la prestació i/o dels compromisos 
d’execució que pot comportar   l’aplicació de penalitats, d’acord amb el que estipula la clàusula 1.19) 
del plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques,  per import de 5.000´00€. (Art. 212.7 i 
8 del TRLCSP) 
 
3r.- Pel cas d’incompliment per part del contractista, procedeix incautar la fiança  per import de 
24.977´74 €, i atès que es molt inferior al cost de les obres de reparació justificades, s’haurà de 
procedir a la reclamació de  l’excés  per la via d’apressament, atesa la naturalesa de recurs públic que 
empara que en defecte d’ingrés voluntari es pot acudir a la via esmentada. (Arts. 102, 235, 236 
TRLCSP) 

 
Atès que queden suficientment acreditades les deficiències sorgides com a conseqüència de defectes 
en l’obra executada; les notificacions efectuades al contractista, la manca de presentació de 
documentació, la manca de realització de les millores que forçosament formen part dels compromisos 
adquirits i el perill que pot comportar l’estat actual de l’execució de les obres,  
 
Aquesta Junta de Govern Local,  ACORDA:  
 
1er. APROVAR l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2017 ”Patologies del Nou Camp de Futbol”  que 
consta a l’expedient, i trametre còpia del mateix a l’empresa VORACYS S.L. 
 
2n.- REQUERIR al Contractista VORACYS S.L. representat pel Sr. Ramon Martínez Jorba, perquè en 
un termini no superior a UN MES, a partir de la recepció de la present notificació, procedeixi a la 
reparació de les deficiències apuntades en l’informe tècnic, pendents de realitzar per import de 
33.813,29 €, (IVA inclòs),segons el següent detall: 
 



 

 

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

 
 
 
 

 
 
 

a) Reparació coberta 18.854,51 € 
b) Substitució fusteria interior 4.147,75 € 
c) Instal·lació ACS Legionel·la 3.300,00 € 
d) Reparació esquerdes façanes 1.642,61 € 

  27.944,87 € 
 IVA 21% 5.868,42 € 
 TOTAL 33.813,29 € 
 
3er.- REQUERIR a VORACYS S.L. el pagament de les reparacions urgents que l’Ajuntament va haver 
de realitzar per evitar danys i/o perill per les persones, per import de   9.548,46 €, segons el següent 
detall: 
 

a) Intervenció Brigada i pers. Tècnic 
Ajuntament 

3.700,00 € (sense Iva) 

b) Fra. 2126 reparació fusteria 1.357,62 € (IVA inclòs) 
c) Fra. A-249 bomba reg. 3.764,84 € (IVA inclòs) 
d) Fra.888/37/16 Lampisteria 726,00 € (IVA inclòs) 

 TOTAL 9.548,46 € 
 
4art.-  INCOAR  expedient per a la determinació de penalització a l’empresa adjudicatària, atès  que 
queda acreditat l’incompliment dels compromisos conforme determina l’art. 1.19 del Plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars, i que podrà fer-se efectiva mitjançant deducció de les quantitats 
pendents d’abonar o sobre la garantia dipositada, (Art.100 TRLCSP 3/2011) 
 
5è.- REQUERIR  el compliment, dins el termIni d´UN MES, dels apartats de MILLORES, núm. 4 
“Seients per graderies” per import de  11.038´27 € (IVA inclòs)  i MILLORA núm. 5 “Manteniment del 
camp” per un import d’un any de 2.420´€ (IVA INCLOS) . 
 
 6è.- REQUERIR l’aportació immediata de la documentació pendent de presentar referida al control de 
qualitat dels materials. 
 
7è.- REQUERIR l’immediat arranjament dels focus del camp, per tal de no enlluernar a carrers i 
propietats privades i alhora evitar ombres en el centre del camp. 
 
8è.- INCOAR expedient per a la incautació de la fiança dipositada per import de 24.977´74 €, amb el 
benentès que, de no donar compliment el contractista als requeriments anteriors dintre del termini 
atorgat, es procedirà a realitzar-ho per aquest Ajuntament, amb l’advertiment que el diferencial 
resultant de la valoració econòmica descrita en els apartats anteriors, podrà exigir-se per la via 
d’apressament. 
 
9è.- COMUNICAR-HO  a l’Entitat Bancària Avalista, Banco Caminos, S.A, com a interessats en el 
procediment. 
 
10è.- ATORGAR un termini d’audiència de 10 dies, al contractista i persones interessades, per tal que  
al·leguin el que considerin adient i presentin documents i justificants que estimin pertinents prèviament 
a la redacció de la proposta de resolució, d’acord amb l’art. 82 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
11è.- RATIFICAR el present acord en el pròxim Ple de la Corporació”.  

Donant compliment al punt onzè de l’anterior acord, aquesta Regidoria proposa al Ple de l’ajuntament, 
l’adopció del següent ACORD: 
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ÚNIC: RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 22/02/2017 de requeriment a la 
constructora VORACYS, representada per Ramon Martínez Jorba, per tal que repari les patologies 
detectades pel tècnic municipal; aporti la documentació que resta presentar i executi les millores 
pendents.” 
 
 
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 
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 CiU Abstenció 
Sra. Glòria Ribas i Fradera CiU Abstenció 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra CiU Abstenció 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP A favor 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E Abstenció 

 
S’aprova per 7 vots a favor i 4 abstencions. 
 
 

7è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA  JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ DE 
22/02/2017, DE DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ I REQUERIMENT A LA 
CONSTRUCTORA VORACYS, DE REPARACIÓ PATOLOGIES EN LA CONSTRUCCIÓ DE “OBRES 
COMPLEMENTÀRIES A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió de 22/02/2017, va aprovar, entre d’altres la següent proposta: 
 
“Desestimació recurs de reposició i requeriment reparació patologies en la construcció de 
“Obres Complementàries a la posada en Funcionament del Camp de Futbol” 
Antecedents: 
1er.- En data 23 de juliol de 2016, i dies següents, per mitjà de correu electrònic, els Serveis Tècnics 
d’aquest Ajuntament comuniquen, a representants de l’empresa Voracys, deficiències detectades en la 
construcció del Camp de Futbol i que resten pendents de reparació. Aquestes deficiències, a  més de 
les generals de les obres executades, corresponen a les que fan referència directa a les obres 
complementàries, objecte del recurs presentat, i que es detalla a l’informe tècnic que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
2n.- En data 13/10/2016, mitjançant correu electrònic, es reitera al contractista les deficiències 
pendents de reparació que són les següents: 

- Finalització dels projectors de les torres 
- Arestat de finestres mitjançant l’angle confirmat 
- Presentació de la documentació del control de qualitat i l’execució de les millores 
- Es comprova que amb les pluges no funciona correctament l’estanquitat de les grades, així con 

la terrassa en l’entrega amb l’escala i en fusteria 
- Les manetes de les portes corredisses, que s’havien reparat, tornen a estar fluixes en els 

vestidors 
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- En una d’aquestes portes, la polsera de bloc que subjecta el marc, s’ha desplaçat i hi ha perill 

de despreniment 
- S’estan fisurant totes les partes exteriors que han estat revestides 
- La barana metàl·lica de delimitació del camp, en la zona propera a les grades, se surt del seu 

empotrament en el paviment 
-  

3er.- L’empresa constructora Voracys S.L. presenta en data 15/07/2016  Fra. Núm. 0000845, amb 
concepte: “Certificació núm. 9 i última corresponent a Juny de 2016. “OBRES PER AL NOU CAMP 
MUNICIPAL DE FUTBOL””, quin concepte, per indicacions tècniques municipals es rectifica amb 
posterioritat, essent el correcte, l’esmentat “OBRES COMPLEMENTARIES A LA POSTA EN 
FUNCIONAMENT DEL CAMP DE FUTBOL”. 
 
4art.- En data 8 de febrer de 2017, per part de l’arquitecte tècnic municipal s’emet informe 
desfavorable a la certificació d’Obres Complementàries del Nou Camp de Futbol municipal, per import 
de 41.866´62 € presentat per l’empresa Constructora Voracys S.L, per quant aquestes obres 
presenten deficiències que cal reparar abans de donar la conformitat a la factura esmentada. 
 
5è.- En data 19/01/2017, R.E. núm. 160, per part de l’Empresa constructora VORACYS, es presenta 
Fra. Núm. 0000845 corresponent a la certificació d’obres “OBRES COMPLEMENTARIES A LA POSTA EN 
FUNCIONAMENT DEL CAMP DE FUTBOL” 
 
6è.- En data 02/02/2017, (14 dies més tard), VORACYS S.L. presenta mitjançant burofax recurs de 
reposició “contra l’actuació de denegació de la factura número 0000845 de 15 de juliol de 
2016 i que l’Ajuntament procedeixi al pagament del principal, dels interessos de demora i de 
la indemnització de les despeses de cobrament”.    
 
No obstant, queda palès que dita certificació, presentada en data 15/07/2016, va quedar anul·lada i 
substituïda per la citada a l’antecedent 5è, presentada en data 19/01/2017. 
 
7è.- Pel que fa a l’import de 41.866´62 € no consta indicació en contra. 
 
CONSIDERACIONS: 
Consta acreditat que s’ha reiterat al contractista que procedís a reparar les deficiències sorgides, 
havent fet cas omís dels requeriments efectuats pel tècnic municipal, amb l’agreujant que aquestes 
deficiències  poden causar perill en els jugadors i usuaris de l’equipament esportiu. Arts 235 i 236 del 
TRLCSP. 
 
En quant al recurs de reposició, no correspon estimar aquest, per quant la certificació d’obres “OBRES 
COMPLEMENTARIES A LA POSTA EN FUNCIONAMENT DEL CAMP DE FUTBOL” ha estat presentada en 
data 19/01/2017, dins el termini de trenta dies naturals de l’art. 216.4 del text refós esmentat que 
addueix la recurrent  i art. 4 de la  Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
En conseqüència, no són aplicables els interessos de demora per improcedent, com tampoc acceptada 
la petició de nul·litat del correu electrònic de data 12/01/2017, atès que queda demostrat que la 
certificació d’obres i factura està presentada al R.E. de l’Ajuntament en data posterior, el 19/01/2017.  
 
En segon lloc, consta notificat al contractista les deficiències d’obra detectades, i no esmenades, que 
impossibiliten la tramitació del pagament de l’import de la factura de 41.866´62 €. 
 
La qüestió de fons remet a l’exigència d’abonament d’uns treballs realitzats, que serà factible sempre 
que es trobin realment executats i sense cap mena de reparament per ser lliurat a l’ús públic i general.  
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Prèvia esmena de les patologies i la conformitat del serveis tècnics municipals, es podrà procedir a la 
tramitació del pagament. Caldrà tenir en compte, però, que aquestes obres concretes, que són 
complementàries a la prestació principal, que igualment comporten arranjaments prou importants que 
caldrà valorar, nogensmenys quan aquestes patologies poden ser causa de perill per usuaris i públic 
general.  
 
Vist el que s’exposa, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
1er.- APROVAR l’informe tècnic, de data 8 de febrer de 2017, que consta a l’expedient i trametre’l a 
l’empresa constructora VORACYS, S.L., referit a les reparacions que cal portar a terme en el Camp de 
Futbol Municipal. En concret, i per l’expedient que ens ocupa, les que fan referència a les Obres 
Complementàries a la Posta en Funcionament de Camp, sense perjudici de altres obres que cal 
executar que se substancien en expedient separat. 
 
2on.- DESESTIMAR  el recurs de reposició presentat per VORACYS en data 02/02/2017, per quant, la 
certificació d’obres “OBRES COMPLEMENTARIES A LA POSTA EN FUNCIONAMENT DEL CAMP DE 
FUTBOL”, per import de 41.866´62 €, ha estat presentada en data 19/01/2017, dins el termini legal  
de trenta dies naturals  de l’art. 216.4 del TRLCSP 3/2011,  que addueix la recurrent i dins els terminis 
previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
En conseqüència no són aplicables els interessos de demora per improcedent, com tampoc acceptada 
la petició de nul·litat del correu electrònic de data 12/01/2017, atès que queda demostrat que la 
certificació d’obres i factura va ser presentada al R.E. de l’Ajuntament en data posterior, el 
19/01/2017.  
 
En segon lloc consta notificat al contractista les deficiències d’obra detectades i no esmenades que 
impossibiliten la tramitació del pagament de l’import de la factura de 41.866´62 €. 
 
3er.- REQUERIR al contractista que procedeixi, en el termini de 10 dies, a  la realització dels treballs 
necessaris per assegurar que les baranes del perímetre no puguin causar cap perill en els jugadors i 
usuaris de l’equipament esportiu, quedant encastades en el paviment existent, tal hi com s’indica a 
l’informe tècnic. 
 
4art.- SUSPENDRE la tramitació del pagament de la Fra. Núm. 0000845, presentada per VORACYS 
S.L. per import de 41.866´62 €, en tant no siguin reparades les patologies indicades.  
 
5è.- RATIFICAR el present acord en el pròxim Ple de la Corporació”.  
 
Donant compliment al punt cinquè de l’anterior acord, aquesta Regidoria proposa al Ple de 
l’ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC: RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 22/02/2017 de desestimació recurs de 
reposició i requeriment reparació patologies en la construcció de “Obres Complementàries a la posada 
en funcionament del Camp de Futbol” . 
 
Sotmesa a votació la proposta, 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 CiU Abstenció 
Sra. Glòria Ribas i Fradera CiU Abstenció 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra CiU Abstenció 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP A favor 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E Abstenció 

 
 
S’aprova per 7 vots a favor i 4 abstencions. 
 
 
 
8è.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 92/2017, DE DATA 16/03/2017, 
D’AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DEL DISPOSITIU D’IMPULSOS ELÈCTRICS TASER, 
A L’AGENT DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL AMB TIP 108 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Núm. 92/2017, DE DATA 16/03/2017, 
D’AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DEL DISPOSITIU D’IMPULSOS ELÈCTRICS TASER, 
A L’AGENT DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL AMB TIP 108.  
 

L’Alcaldia-Presidència va dictar en data 16/03/2017, la següent Resolució: 
 
 “Núm. 92/2017 

 
Riells i Viabrea,  el 16 de març de 2017. 
 
Atès que en data 14 de març de 2017, l’agent de la Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea, Sr. 
ALEJANDRO VELLIDO FUNES, DNI 45.832.786-L, amb TIP 108, presenta certificat justificatiu de 
l’assistència al curs de formació i ús de la defensa elèctrica  TASER, organitzat per la Policia Local de 
Caldes de Malavella i realitzat  el dia 8 de març de 2.017. 
 
Atès que aquest ajuntament considera adequat l’ús del dispositiu d’impulsos elèctrics TASER, per al 
desenvolupament de les tasques que té encomanades i sempre que estigui de servei, i havent acreditat 
que ha realitzat el curs  per a la manipulació i coneixement del protocol a seguir, havent-ne  
manifestat tenir-ne el grau de coneixement suficient, així com el compromís de la seva adequada 
utilització. 
 
Vistos els extrems exposats  i atesa la necessitat d’utilització d’aquesta eina com a protecció personal 
davant d’actuacions i/o conductes incíviques que puguin posar en perill la integritat personal de l’ 
agent municipal i els vilatans. 
 
En ús de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.        

 
DISPOSO: 
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PRIMER.- AUTORITZAR la  utilització del dispositiu d’impulsos elèctrics TASER a l’agent de la Guàrdia 
Municipal, Sr. ALEJANDRO VELLIDO FUNES, DNI 45.832.786-L, amb TIP 108. 
 
SEGON.- COMUNICAR la present Resolució a l’agent interessat, així com a la seva Superioritat. 
 
TERCER.- RATIFICAR la present Resolució al proper Ple que se celebri.” 

 
Donant compliment al tercer punt del decret transcrit, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del 
següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR la Resolució d’Alcaldia Núm. 92/2017 de data 16/03/2017 transcrita 
anteriorment.” 
 
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 
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 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 Abstenció 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E En contra 

 
S’aprova per 6 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció. 
 

 

9è.- SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA 
 
La gestió territorial és un element clau per aconseguir un desenvolupament sostenible. El territori és 
un element en constant canvi, vinculat a transformacions de la societat i de l’activitat econòmica, per 
aquest motiu, és indispensable que sigui gestionat de forma coherent tenint en compte les necessitats 
socials, econòmiques i ambientals de l’entorn. 
 
Les administracions locals tenen entre les seves funcions la gestió del territori dels seus respectius 
termes municipals. Els projectes de Sistemes d’Informació Territorial (SIT), basats en tecnologia dels 
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), apareixen com una solució integradora de la gestió municipal 
en aquest àmbit. 
 
La utilització d’eines de gestió compartides permeten minimitzar els costos d’implantació i 
manteniment, i obtenir objectius que serien molt costosos per a cadascuna d’aquestes administracions 
de forma individual. 
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El projecte SITMUN, desenvolupat per diferents administracions europees entre les quals destaca la 
Diputació de Barcelona, es va presentar al programa d’iniciativa comunitària Interreg IIIB SUDOE 
obtenint finançament FEDER, per al desenvolupament de l’eina. 
 
Actualment a Catalunya, el SITMUN l’utilitzen la Diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida. 
 
La Diputació de Girona, amb l’objectiu de facilitar l’eina SITMUN las ens locals de la demarcació, va 
aprovar per acord de ple de data 20 de maig de 2014, d’adhesió a la xarxa SITMUN per oferir un 
sistema d’informació territorial sense cost per als ens locals de la demarcació adherits a la Xarxa Local 
SITMUN-Girona, que incorpori totes les dades del XIFRA així com d’altres dades alfanumèriques que 
puguin ser georeferenciades. 
 
Aquest protocol d’adhesió i funcionament és l’eina mitjançant la qual els municipis de la demarcació 
podran sol·licitar formar part de la xarxa i obtenir aquest servei. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR l’Adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona.  
 
SEGON.-  NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Girona als efectes oportuns.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
10è.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“NOMENAMENT JUTGE-ESSA DE PAU TITULAR 
 
Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 9 de gener d’enguany, va 
acordar per unanimitat, anunciar públicament la convocatòria per a la provisió del càrrec de Jutge/essa 
de Pau Titular de Riells i Viabrea, per finalització del període de quatre anys pel qual va ser nomenada 
l’actual titular. 
 
Atès que s’ha seguit la tramitació prevista als articles 4,5,6 i 7 del Reglament 3/1995 de 7 de juny dels 
Jutges de Pau.  
 
Atès que en data 15 de febrer d’enguany va finalitzar el termini de presentació d´instàncies per ocupar 
aquest càrrec. 
 
Atès que durant el termini de presentació d’instàncies s’han presentat dues sol·licituds per part de: 
 
Sra. Rosa Burguete i Altisent DNI  36.464.190-J 
Sra. Montserrat Jiménez  i García DNI 38.415.411-Y 
 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- ELEGIR Jutgessa de Pau titular de Riells i Viabrea, a la Sra. Montserrat Jiménez i García, 
DNI. 38.415.411-Y. 
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SEGON.-  COMUNICAR-HO a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i a les 
persones que han concorregut a la present convocatòria,  als efectes oportuns.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
11è.-  CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU 
SUBSTITUT/TA 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/TA 
 
El proper mes de juny/2017 finalitzarà el període de 4 anys pel qual va ser nomenada la Jutgessa de 
Pau substituta de Riells i Viabrea, motiu pel qual l’ajuntament ha d’iniciar els tràmits per a la proposta 
de nomenament per un nou període de 4 anys, de conformitat amb els articles 4, 5, 6 i 7 del 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- ANUNCIAR públicament la convocatòria per a la provisió del càrrec de Jutge/essa de Pau 
Substitut/ta de Riells i Viabrea, mitjançant Edicte que es  publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, 
en els Taulers d’ anuncis de la població, del Jutjat Degà i en el Jutjat de Pau, així com a la web 
municipal, de conformitat amb allò que disposa l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny. 
 
SEGON.- DETERMINAR que el termini de presentació d’instàncies serà de QUINZE DIES HÀBILS, al 
Registre General de Documents de l’ajuntament, a comptar des del dia següent al de la publicació en el 
BOP. 
 
TERCER.- Una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es sotmetran a consideració del 
Ple, perquè en la primera sessió que celebri procedeixi a l’oportuna elecció.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
12è.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE DATA 07/11/2016 SOBRE LA PROHIBICIÓ DE 
CIRCULACIÓ DE VEHICLES EN ALGUNES CARRETERES SENSE ASFALTAR EN DIES DE RISC 
D’INCENDIS MOLT ALT O EXTREM  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“PROHIBICIÓ PER A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES PER RISC ELEVAT D’INCENDI FORESTAL 

El Ple de l’ajuntament, en data 7/11/2016, va acordar prohibir totalment la circulació de persones i 
vehicles de motor, en dies de perill d’incendi molt alt o extrem, en les carreteres sense asfaltar 
següents: 
 

- Des de Riells de Montseny fins a Gualba 
- Carreteres sense asfaltar a les urbanitzacions de Can Plana i Junior Park 
- Carreteres de les Aigües 
- Des de l’Ermita de Sant Llop a Can Roig 
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Aquest acord es va notificar a l’ADF de Riells i Viabrea, al Cos d’Agents Rurals de la Selva i a la Guàrdia 
Municipal de Riells i Viabrea. 
 
Tant l’ADF, com els Agents Rurals, es van posar en contacte amb aquest Ajuntament per tal de 
suggerir modificacions en l’acord adoptat. 
 
Per part de l’ADF es proposa incloure, dins el punt primer de la part dispositiva, el Camí de Vimaners. 
 
Per part dels Agents Rurals es proposa modificar el punt segon de la part dispositiva,  seguint les 
previsions del Mapa de Predicció de Perill d’Incendi Forestal de la Direcció General de Forest, que és pel 
qual ells es guien. 
 
Ateses les consideracions plantejades, aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- PROHIBIR TOTALMENT la circulació de persones i vehicles de motor per les següents 
carreteres sense asfaltar següents: 

- Des de Riells de Montseny fins a Gualba 
- Carreteres sense asfaltar a les urbanitzacions de Can Plana i Junior Park 
- Ctra. de les Aigües 
- Des de l’Ermita de Sant Llop a Can Roig 
- Camí de Vimaners 

SEGON.- El punt primer s’aplicarà exclusivament en dies de perill d’incendi molt alt o extrem, d’acord 
amb les previsions i/o alertes efectuades pel Mapa de Predicció de Perill d’Incendi Forestal de la 
Direcció General de Forest  

TERCER.- TRASLLADAR aquesta resolució a l’ADF de Riells i Viabrea, al Cos d’Agents Rurals de La 
Selva i als Vigilants Municipals, per al seu coneixement. 

QUART.- SOTMETRE a informació pública, pel termini de vint dies, a comptar de l’endemà de la 
darrera publicació, la referida proposta 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, amb el benentès que de no presentar-se cap 
quedarà aprovat definitivament.” 
 

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
13è.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI (TRANSF. ENTRE 
PARTIDES) 2CE2017/1 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’Alcalde de la Corporació, mitjançant decret de data 27 de març de 2017, ha ordenat la incoació de 
l’expedient de crèdit extraordinari núm. 2CE2017/1, atesa la necessitat de dotar de crèdit el capítol 
IV de transferències corrents amb la creació de consignació pressupostària per a la subvenció a l’Escola 
de Música Güell de Riells i Viabrea, d’acord amb el conveni aprovat per Junta de Govern Local de data 
8 de març de 2017. 
 
Vist que el pressupost municipal per l’exercici 2017, aprovat en data 9 de gener, no es va dotar 
aquesta aplicació pressupostària nominativa, resulta procedent tramitar l’expedient de crèdit 
extraordinari, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les 
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possibilitats previstes a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, la Comissió d’Hisenda, en sessió d’avui, 
proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient crèdit extraordinari per transferències entre partides 
2CE2017/1 del pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb següent detall: 
 
 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI (Alta) 

Partida Denominació Import 

Org. Fun. Eco.   

0 335 480004 SUBV. ESCOLA DE MUSICA GÜELL DE 
RIELLS I VIABREA 

14.400,00 

   TOTAL   14.400,00 € 

 

FINANÇAMENT (Baixa) 

Partida Denominació Import 

Org. Fun. Eco.   

0 920 480001 ALTRES TRANSFERÈNCIES 14.400,00 

   TOTAL   14.400,00 € 

 

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: 
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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 CiU Abstenció 
Sra. Glòria Ribas i Fradera CiU Abstenció 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra CiU Abstenció 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP A favor 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E Abstenció 

 
S’aprova per 7 vots a favor i 4 abstencions. 
 
 
 
14è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PDeCAT PEL RECOLZAMENT I 
BENESTAR SOCIAL DE LES PERSONES AFECTADES PER LA MALALTIA CELÍACA 
 
Es dóna compte de la següent Moció que presenta el grup polític municipal de PDeCAT: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PDeCAT PEL RECOLZAMENT I 
BENESTAR SOCIAL DE LES PERSONES AFECTADES PER LA MALALTIA CELÍACA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Celiaquia o malaltia Celíaca (EC) afecta a un número considerable de persones. Aquesta xifra va en 
augment de forma directament proporcional a l’accessibilitat de les proves de detecció i a una major 
divulgació i comprensió de la malaltia. 

Segons l’ “Associació de Celíacs de Catalunya” (www.celiacscatalunya.org), s’estima que només a 
Catalunya hi ha unes 75.000 persones celíaques, essent un 85% encara sense diagnosticar (en línia 
amb la mitja Europea). 

La EC és un trastorn multisistèmic (afecta a més d’un òrgan i la seva manifestació no és únicament de 
caràcter digestiu) induït per la ingesta de gluten de blat, civada i sègol en individus genèticament 
predisposats caracteritzada principalment per una reacció inflamatòria en la mucosa de l’intestí prim 
que dificulta l’absorció de nutrients, vitamines o minerals. 

La malaltia celíaca és una malaltia autoimmune que es pot donar en aquelles persones que tenen els 
gens que predisposen a la malaltia. La malaltia  celíaca és més comú entre les persones amb altres 
factors autoimmunes: dermatitis herpetiforme, diabetis mellitus tipus 1, malalties de tiroides, malalties 
hepàtiques, Síndrome de Williams, Síndrome de Down, Síndrome de Turner, fibromiàlgia, fatiga 
crònica, alopècia areata, psoriasis, etc.. Les malalties associades solen precedir a la EC, encara que 
també poden manifestar-se simultàniament i inclòs després d’ella. 

La EC es pot complicar davant una falta d’un diagnòstic precoç o entre pacients amb escassa 
adherència a la dieta sense gluten. 

Actualment l’única prova concloent per el diagnòstic de la celiaquia és l’endoscòpia (biòpsia de l’intestí 
prim), tot i que des de l’any 2012 s’admet el diagnòstic en nens menors de 12 anys sense realitzar 
biòpsia, sempre i quan es donin els marcadors en sang i les proves genètiques siguin positives. 
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El tractament de la EC consisteix en el seguiment estricte d’una dieta sense gluten durant tota la vida, 
evitant en la mida que sigui possible els aliments elaborats i envasats per optar per aliments naturals: 
llegums, carns, peixos, ous, fruites, verdures  i cereals sense gluten. La ingestió de petites quantitats 
de gluten o d’aliments sense gluten però “contaminats”, poden derivar en molèsties i trastorns 
importants i problemàtics pels pacients. 

Una dieta sense gluten (SG) estricta, de per vida, possibilita la recuperació de l’intestí prim. Les fonts 
més evidents de gluten són el pa, molts cereals de l’esmorzar, la pasta, les pizzes, els pastissos i les 
galetes elaborades amb blat, sègol i civada. Però el gluten pot utilitzar-se també per donar millor 
estructura a productes alimentaris com les salsitxes, els cubs o productes per caldo, les sopes i les 
salses. 

Per contra, són productes naturalment SG la carn, el peix, els ous, la fruita, les verdures, els productes 
làctics, les llegums, les patates, l’arròs, el blat, la quinoa, el blat sarraí o fajol.  En els darrers anys, ha 
incrementat la varietat d’aliments substitutius, com el pa, la farina, la pasta i les galetes SG, elaborats 
de manera especial; en alguns països, dits aliments substitutius es poden adquirir amb recepta. Pot 
produir-se un consum inconscient, no detectat, sense gluten; per exemple per contaminacions 
creuades; els aliments SG han de preparar-se utilitzant aparells independents com, per exemple, la 
torradora d’ús exclusiu per aliments SG. 

La necessitat de seguir una estricta dieta lliure de gluten i que requereix d’especial atenció per evitar la 
seva contaminació, fa que els celíacs passin dificultats a l’hora de sortir a sopar o prendre alguna cosa 
fora de casa... donat que només una minoria d’establiments no només ofereixes productes aptes, sinó 
també compleixen amb una manipulació i preparació adient dels mateixos. 

Aquesta carència sol ser causa de frustració i “exclusió social”, el que és destacable sobretot en un país 
mediterrani com Espanya, on les activitats de caire social són element integrador i formen part 
intrínseca de la nostra cultura de consum fora de la llar. En aquest sentit, destacar la feina que estan 
fent associacions com “Celíacs de Catalunya”, amb el seu servei gratuït d’informació i assessoria a 
empresaris, emprenedors e institucions públiques. 

Respecte a la cistella de la compra, la diferència de preu entre un mateix producte amb i sense gluten 
pot arribar a ser abismal. Una persona celíaca pot incrementar la seva cistella de la compra en uns 33 
€ setmanals o 132 € mensuals o gairebé uns 1600€ anuals. Tenint en compte la gran càrrega genètica 
d’aquesta malaltia, no és d’estranyar que hi hagi varis membres d’una família que pateixin EC, pel que 
significaria una despesa de diners molt important, essent en moltes ocasions insostenibles ( pot arribar 
a ser un 288% més car). I sense l’acompliment d’una dieta estricta lliure de gluten, aquests pacients 
es veurien abocats a patir tots els trastorns anteriorment comentats. Hem de considerar que la EC com 
una malaltia crònica. 

Finalment, destacar que Espanya és l’únic país de la UE que no atorga ajudes directes als afectats per 
la EC. 

En virtut de las anteriors consideracions proposem al Ple l’adopció d’un ACORD en els següents 
termes: 

PRIMER.- IMPLEMENTAR campanyes informatives, xerrades educatives, conferències i accions de 
sensibilització sobre la malaltia Celíaca dirigides a la població en general, així com fomentar el 
coneixement de la malaltia i les proves diagnòstiques disponibles. 

SEGON.- IMPLEMENTAR accions de formació orientades al sector hoteler i de restauració de la 
població, incentivant l’augment d’establiments que ofereixin sense risc de contaminació creuada, 
productes per celíacs. 
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TERCER.- ASSEGURAR disponibilitat d’aliments i begudes sense gluten ( i lliures         d’exposició al 
mateix ) en els actes i festes més importants del nostre poble , com per exemple, en actes esportius o 
en barres públiques disponibles durant la Festa Major i altres festes que es facin a la població; 
afavorint la integració social i la participació d’aquest col·lectiu en l’àmbit cultural i d’oci  a Riells i 
Viabrea. 

QUART.- SEGUIR POTENCIANT que els menjadors dels centres educatius i llars d’infants de la 
població disposin de menús per celíacs.  

CINQUÈ.- OFERIR un enllaç des del portal de l’Ajuntament des del qual hi hagi una ubicació   dels 
establiments de restauració que ofereixen àpats per a celíacs i que estiguin acreditats per l’Associació, 
sobre plànol de la ciutat, i de la seva oferta gastronòmica i comercial per a la persona celíaca. I 
incloure-hi també un enllaç a l’Associació de Celíacs de Catalunya per a obtenir més informació. 

SISÈ.- SOL.LICITAR al Govern d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya la busca i implementació de 
polítiques destinades a rebaixar els costos dels productes per celíacs i/o la creació d’un sistema 
d’ajuts.” 

 
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
15è.- INFORMES REGIDORIES 
 
El regidor Sr. Patrici Cros informa sobre el tema d’escombreries. Fa un any que va començar la nova 
empresa de recollida i ara podem fer balanç, hem baixat un 30%  de rebuig. És un balanç molt positiu i 
sobretot en el rebuig de l’orgànica ho estem fent molt bé.  
S’ha ampliat la deixalleria al doble i s’ha ampliat l’horari. La intenció és que entre setmana estigui 
oberta matí i tarda, i el cap de setmana als matins.  
En un any s’han apuntat 300 persones noves a la deixalleria, que són 300 famílies.  
 
També informa de l’adjudicació de la caldera de biomassa. S’ha adjudicat a una empresa de Vic. S’ha 
fet una rebaixa a 127.000,-€. L’estalvi serà anual des del 1er any i serà de 6.000€/any. L’estella que 
es crema serà d’un productor de Riells. 
 
El regidor Sr. Francisco Miguel Tapia  informa que estem treballant en la fibra òptica. Hem parlat amb 
una empresa (Wifi Net) sense ànim de lucre i el que faria és una instal·lació pública, cosa que costaria 
uns diners a l’ajuntament que després es recuperarien en quotes. De totes maneres l’estudi que  han 
fet és molt car. També estem en contacte amb una altra empresa que es diu Adamo i ens estan fent 
una proposta.  
 
El regidor Sr. Felipe Juan González  informa que s’està canviant la senyalització obsoleta de les 
urbanitzacions. S’ha començat per Can Salvà i Boscos. A Boscos també es canviarà la senyalització 
dels noms dels carrers. 
 
També informa que s’està realitzant una campanya de conscienciació als propietaris dels gossos, per 
tal que sàpiguen quines són les seves obligacions. Ja s’han posat algunes multes. 
 
També informa que ja ha sortit el nou programa d’activitats del centre cultural.   
 
 
 
16è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ESQUERRA-GIR-AM i 
PDeCAT  PER UNES COMARQUES GIRONINES DESMILITARITZADES 
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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 proposta Moció presentada pels grups municipals d’ESQUERRA-GIR-AM i de 
PDeCAT: 

“PROPOSTA DE MOCIÓ “PER UNES COMARQUES GIRONINES DESMILITARITZADES”  

Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de seguretat i de 
defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que els afecten. La creació d’un 
nou Estat per Catalunya esdevindrà una oportunitat històrica per plantejar un nou model de seguretat i 
de defensa, que serveixi, fins i tot, de model per a d’altres estats de l’entorn. 

Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i dialogant a favor 
de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat sovint de maneres diferents, en molts 
diversos àmbits i, també, en pronunciaments institucionals del nostre Parlament, o en les paraules de 
Pau Casals en el marc de les Nacions Unides l’any 1971, reafirmant la seva identitat catalana i la de 
Catalunya com a nació de pau. 

Aquests trets de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, en realitats com Pau i 
Treva, el Consolat de Mar o les Corts Catalanes. En les darreres dècades, s’han mantingut en la lluita 
no-violenta de l’Assemblea de Catalunya i de la Marxa de la Llibertat, inspirades, entre d’altres, per 
Lluís Mª Xirinacs; en els nostres dies, s’han expressat en multitudinàries mobilitzacions pacífiques, com 
Volem l’Estatut de 1977, Campanya del No a l’OTAN en el Referèndum de 1986 (en què Catalunya va 
dir NO majoritàriament), Aturem la Guerra d’Iraq 2003, pel Dret de Decidir 2006, contra la sentència 
del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut al 2010, els centenars de consultes sobre la independència o 
les manifestacions independentistes dels últims cinc anys. El poble català ha preservat la seva 
identitat, tot descartant la violència per a la seva afirmació nacional i mostrant respecte cap a altres 
pobles, cultures, llengües i identitats. 

El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els valors del diàleg i de la 
cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com a propis. Els mitjans que emprem per 
assolir aquest objectiu no poden contradir aquests valors que prefiguren els fonaments i les 
característiques del nou estat. 

El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003: 

“Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el compromís d’arribar 
a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la no violència; la promoció dels drets 
humans; el respecte dels drets dels infants; la promoció del desenvolupament econòmic i social 
sostenible; la reducció dels desequilibris econòmics i socials fins a erradicar la pobresa; la construcció 
de la seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi natural de les 
generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de les 
dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; xenofòbia i dels actes d’intolerància. 

Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la solidaritat internacionals. 
Des d’expressions de la solidaritat concretes en molts conflictes i crisis, fins a la pràctica d’opcions per 
la pau, com l’objecció de consciència al servei militar, la insubmissió o l’objecció fiscal, entre altres. En 
aquest sentit, Catalunya es vol sumar als països impulsors i capdavanters de noves polítiques que 
ajudin a construir una societat en pau i es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte de 
substituir la cultura de la violència per la cultura de la pau (De la Llei 21/2003, 4 de juliol, de foment 
de pau).” 

Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les nostres institucions, 
ens trobem amb la realitat que durant els últims anys, el nombre d’efectius militars a Catalunya no han 
parat d’augmentar (663 efectius més l’any 2015). S’han incrementat les maniobres militars amb armes 
de foc reals en territori civil català, i la presència militar en espais educatius, formatius i d’oci s’ha  
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intensificat. Enguany, el Ministeri de Defensa va programar divuit activitats a tot Catalunya per 
celebrar el Dia de les Forces Armades, sis més que les que van haver-hi el 2015.  

L’any 1978, més de 1.300 hectàrees van ser expropiades als termes municipals d’Espolla i Sant 
Climent Sescebes per tal d’instal·lar-hi un camp de tir militar de la base militar Álvarez de Castro. El 
camp de tir i les maniobres militars són contínues als termes municipals de La Jonquera, Sant Climent 
Sescebes i Espolla, i es duen a terme en zones que formen part del Paratge Natural d’Interès Nacional 
de l’Albera, integrat a la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Interès Comunitari.  

Ara, a més, el proppassat divendres 31 de març, l’Exèrcit Espanyol ha comunicat a l’ajuntament de 
Viladrau, Arbúcies i Riells i Viabrea que aquest dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 5 d’abril estaran 
realitzant exercicis en els nostres municipis. 
 
L’activitat militar posa en perill la integritat de les persones que viuen i treballen a les zones, així com 
la de visitants, excursionistes, i el patrimoni d’interès cultural de la zona. Degut a les pràctiques 
d’artilleria i maniobres militars, sovint es declaren incendis forestals difícils d’apagar degut al perill que 
generen els artefactes que resten per detonar, i obliga als mitjans aeris i terrestres a fer esforços 
considerables. 

Per tots aquests motius exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- REBUTJAR, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes d’exaltació 
militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no assistir com a institució a les desfilades 
militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de la demarcació de Girona.  

SEGON.- FER ARRIBAR a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que cessin les 
maniobres militars en espais no estrictament militars, com ara les que es fan a la serra de l’Albera, als 
pobles de Sant Climent Sescebes, La Jonquera, Espolla, Viladrau, Arbúcies i Riells i Viabrea, entre 
d’altres, i promoure també que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de 
la mateixa manera.  

TERCER.- EVITAR la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i instar als 
organitzadors d’espais educatius i promocionals de Riells i Viabrea, que actuïn d’aquesta manera.  

QUART.- ADHERIR-NOS als Municipis de les comarques de Girona desmilitaritzats. 
 

CINQUÈ.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord al Parlament de Catalunya, a la delegació del 
Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona, als estaments 
militars de la Base Militar Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes i a l’Associació Alto el Foc de 
l’Albera.” 

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 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 Abstenció 
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S’aprova per  9 vots a favor i 2 abstencions. 
 
 

17è.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
Sra. Glòria Ribas: 
Vull saber sobre l’actuació que s’ha fet al final 
del C/ Comerç. S’han tallat arbres i Se n’han 
plantat de nous. 

Sr. Alcalde: 
S’ha fet perquè els cotxes puguin entrar i sortir de 
cara, per a la seguretat dels vianants. Si 
l’haguéssim tancat es perjudicaria als comerços. 
S’han tallat 3 arbres i se n’han plantat 2.  Condis ha 
fet una aportació econòmica a fons perdut per 
replantar i dignificar l’espai. 
 

Sra. Cristina Martínez Picot: 
Fa un temps vàreu comentar que davant 
l’SPAR es posarien senyalitzacions de direcció 
prohibida. Encara no hi són? 

Sr. Felipe Juan González i Martín: 
Les senyals les tenim i aviat les posarem. 
 
 

 
 
 
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 20.45 h. 
En dono fe.  
 
La Secretària-Interventora   
                                                                                                                  Vist i plau 
                                                                                                                     L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Bertran i Roca                                                      Josep Maria Bagot i Belfort  
 
Riells i Viabrea, 3 d’abril de 2017 


