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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 22 DE 
MAIG DE 2017,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 004/2017) 
 
A Riells Viabrea, el dia  22 de maig 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 L’ ACTA  DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR, DE DATA  03/04/2017 (ORDINÀRIA)  

 
Es presenta per a l’aprovació del Ple l’acta de la sessió núm. 003/2017 (ordinària) corresponent al dia 
03-04-2017.   
 
 
Sotmeses a votació les actes, aquestes són aprovades per unanimitat dels assistents.  

 
2on.-  DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, TANCAT A  
14/05/2017. 
 
A) Resolucions d’Alcaldia 
 
Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 27-03-2017 fins el 14-05-2017, 
donant-se per assabentats de les següents: 

NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 
2017 / 105 27/03/2017 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. MOD. CRÈDITS 2CE2017/1 
2017 / 106 27/03/2017 DECRET D'ALCALDIA APORVAR DESPESA I PAGAMENT CARPES A SOLYCARPA 
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2017 / 107 27/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Delegació de signatura per a l'Acta de Constitució de la  
 Mesa Negociadora de l'Acord de les condicions de treball  
 dels empleats públics de l'Ajuntament de Riells i Viabrea 
2017 / 108 27/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Execució subsidiària exp. 1/17 D.O.C 
2017 / 109 27/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Acceptació de pressupost direcció d'obra caldera de  
 biomassa 
2017 / 110 28/03/2017 DECRET D'ALCALDIA INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 21.  
 PREU PÚBLIC PER A LA VENDA I DISTRIBUCIÓ DE  
 LLIBRES, CD, DVD I ALTRES SERVEIS DE REPROGRAFIA 
2017 / 111 28/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. 1/17 Neteja de parcel.la 
2017 / 112 29/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. 2/17 Neteja de parcel.les 
2017 / 113 29/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. 3/17 Neteja de parcel.la 
2017 / 114 29/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. 4/17 Neteja de parcel.la 
2017 / 115 29/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. 5/17 Neteja de parcel.la 
2017 / 116 29/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp. 52/17 urbanisme 
2017 / 117 29/03/2017 DECRET D'ALCALDIA 
2017 / 118 29/03/2017 DECRET D'ALCALDIA EXP. INCORPORACIÓ ROMANENTS IR12017/1 
2017 / 119 29/03/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. 6/17 Neteja de parcel.la 
2017 / 120 31/03/2017 DECRET D'ALCALDIA ATORGAR UNA BESTRETA DE PERSONAL A LA  
 TREBALLADORA SRA. CRISTINA TORRES COSTA 
2017 / 121 31/03/2017 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTAR A LA TREBALLADORA SRA. OLGA MORON  
 PER A COBRIR LES VACANCES DE LA TREBALLADORA SRA. 
  DOLORS CABRERIZO 
2017 / 122 31/03/2017 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ AL SR. JORGE FERNÁNDEZ, COM A  
 OFICIAL DE 1ª DE LA BRIGADA PER A LA REALITZACIÓ  
 D'UNA OBRA DETERMINADA 
2017 / 123 03/04/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVAR PAGAMENT ESCOLA MUSICA FEBRE/MARÇ 
2017 / 124 03/04/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVAR RELACIÓ DESPESES 1ER TRIMESTRE O/2017/15 

2017 / 125 04/04/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVAR BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ  
 D'URGÈNCIA DE DUES PLACES  DE MONITORS/ES  
 TITULATS PEL CASAL ESPORTIU 2017 I CREACIÓ D'UNA  
 BORSA DE TREBALL. 
2017 / 126 05/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 27/17 
2017 / 127 05/04/2017 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXPEDIENT DISCIPLINARI AL TREBALLADOR SR.  
 DANIEL PARADELA RIPOLL 
2017 / 128 06/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 132/16 urbanisme 
2017 / 129 06/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 83/16 Urbanisme 
2017 / 130 07/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 21/17 urbanisme 
2017 / 131 07/04/2017 DECRET D'ALCALDIA ATORGAR UNA BESTRETA DE PERSONAL AL TREBALLADOR 
  SR. JAUME MONTSERRAT I GUERRERO 
2017 / 132 07/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. 7/17 Neteja de parcel.la 
2017 / 133 07/04/2017 DECRET D'ALCALDIA ATORGAR UNA BESTRETA DE PERSONAL A LA  
 TREBALLADORA SRA. ROSA Mª JIMÉNEZ SÁNCHEZ 
2017 / 134 11/04/2017 DECRET D'ALCALDIA BESTRETA DE NÒMINA HUMBERTO SANGUINO 
2017 / 135 12/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació ordre execució Exp O.C 2/17 
2017 / 136 18/04/2017 DECRET D'ALCALDIA ATORGAR UNA BESTRETA DE PERSONAL A LA  
 TREBALLADORA SRA. LOURDES GUERRERO 
2017 / 137 18/04/2017 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DEL SR. ANDRÉS AMAYA FLORES, COM A  
 PEÓ BRIGADA PER A COBRIR NECESSITATS PUNTUALS  
 DEL SERVEI 
2017 / 138 19/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Compra maquinaria pel camp de futbol 
2017 / 139 20/04/2017 DECRET D'ALCALDIA ATORGAR UNA BESTRETA DE PERSONAL AL TREBALLADOR 
  SR. ANDRÉS AMAYA 
2017 / 140 20/04/2017 DECRET D'ALCALDIA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AL SR. HUMBERTO  
 SANGUINO, COM A PEÓ DE LA BRIGADA, PER 2 MESOS  
 MES. 
2017 / 141 20/04/2017 DECRET D'ALCALDIA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AL SR. DANIEL PARADELA,  
 COM A PEÓ DE LA BRIGADA, PER 2 MESOS MES. 
2017 / 142 20/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment documentació exp cont2/17 
2017 / 143 20/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Llicencia de primera utilització exp. 32/17 
2017 / 144 21/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 207/16 
2017 / 145 24/04/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL,  
 ÒRGANS DE COORDINACIÓ D'ÀREES I PLENS ALS  
 REGIDORS D'AQUEST AJUNTAMENT, ABRIL 
2017 / 146 24/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp. 65/17 
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2017 / 147 24/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Sanció exp. 41/17 
2017 / 148 24/04/2017 DECRET D'ALCALDIA COMUNICACIÓ I SANCIÓ EXP. 71/17 
2017 / 149 25/04/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT,  ABRIL 
2017 / 150 26/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Autorització instal.lació de rètol informatiu exp. 55/17 
2017 / 151 26/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Llicencia exp. 229/16 Urbanisme 
2017 / 152 26/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 245/16 
2017 / 153 27/04/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 26/2015 
2017 / 154 03/05/2017 DECRET D'ALCALDIA AJORNANT PLE ORDINARI DEL DIA 08/05/2017 
2017 / 155 03/05/2017 DECRET D'ALCALDIA ATORGAR UNA BESTRETA DE PERSONAL AL TREBALLADOR 
  SR. ANDRÉS AMAYA 
2017 / 156 03/05/2017 DECRET D'ALCALDIA ATORGAR UNA BESTRETA DE PERSONAL A LA  
 TREBALLADORA SRA. CARME MIRANDA 
2017 / 157 03/05/2017 DECRET D'ALCALDIA REDUCCIÓ JORNADA A LA TREBALLADORA SRA. OLGA  
 MORON 
2017 / 158 03/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'activitats 6/17 Habitatge d'us turistic 
2017 / 159 03/05/2017 DECRET D'ALCALDIA DECRET LLISTA ADMESOS CONVOCATÒRIA PER A LA  
 SELECCIÓ DE 2 MONITORS/ES PEL CASAL ESPORTIU 2017 

2017 / 160 03/05/2017 DECRET D'ALCALDIA INCOACIÓ EXP. MOD. CRÈDITS PER HABILITACIÓ I  
 SUPLEMENT PARTIDES 
2017 / 161 03/05/2017 DECRET D'ALCALDIA APROVAR I ORDENAR PAGAMENT PRESSUPOST IKEA  
 SABADELL, PER LA COMPRA DE 12 TAULES 
2017 / 162 04/05/2017 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. INFORME COMPTE GENERAL 2016 
2017 / 163 04/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 59/17 
2017 / 164 04/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 48/17 
2017 / 165 08/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Exp. Sancionador 1/17 
2017 / 166 08/05/2017 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. PER CONCERTAR OP. CRÈDIT A LLARG  
 TERMINI 
2017 / 167 08/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Conformitat exp. Activitats 7/11 
2017 / 168 08/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Llicencia de primera utilització exp. 23/17 
2017 / 169 08/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Esmena d'error exp. 28/17 
2017 / 170 09/05/2017 DECRET D'ALCALDIA NOMENAMENT MARTA CONTRERAS RESPONSABLE  
 TASQUES ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA ÀREES 
2017 / 171 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment llicencia d'obres 68/17 
2017 / 172 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Arxiu exp. Neteja de parcel.la 64/15 
2017 / 173 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Arxiu exp. Neteja de parcel.la 22/15 
2017 / 174 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Decret de rectificació de l'import pagat al Club Riells i  
 Viabrea en concepte de la Festa del Bolet 
2017 / 175 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Neteja de parcel.la 8/17 
2017 / 176 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Neteja de parcel.la 9/17 
2017 / 177 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Neteja de parcel.la 10/17 
2017 / 178 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Neteja de parcel.la 11/17 
2017 / 179 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Neteja de parcel.la 12/17 
2017 / 180 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Neteja de parcel.la 13/17 
2017 / 181 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Neteja de parcel.la 14/17 
2017 / 182 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Neteja de parcel.la 15/17 
2017 / 183 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Neteja de parcel.la 16/17 
2017 / 184 10/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Neteja de parcel.la 17/17 
2017 / 185 11/05/2017 DECRET D'ALCALDIA PAGAMENT A JUSTIFICAR DESPESES DE LA FESTA  
 HOMENATGE A LA VELLESA 2017 
2017 / 186 12/05/2017 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 62/17 urbanisme 
2017 / 187 12/05/2017 DECRET D'ALCALDIA aprovar factura KNÜT, per a la implantació nom Fira del  
 Medi ambient 
 
 
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local núm. 006/2017, 007/2017 i 008/2017, 
refrendades abans del dia 17-05-2017, data de la convocatòria del darrer Ple celebrat.  
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
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3er.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS JUDICIALS: 

- RECURS ORDINARI Nº 35/2016-A DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE 
GIRONA, DAVANT L’ACORD DE LA JGL DE DATA 30/11/2015.  
 
Procediment: Recurs Ordinari nº 35/2016 a del JCA 1 Girona 
Part demandant: L’Escoleta de Riells, SCCL 
Part demandada: Ajuntament de Riells i Viabrea 
 
Es dóna compte de la sentencia nº 79/17 dictada per la Sra. Asunción Loranca Ruilópez, magistrada 
del Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 1 de Girona, i que diu: 
 
“                                                           FALLO 
 
Estimo parcialment el recurs contenciós-administratiu formulat per l’Escoleta de Riells, SCCL davant l’ 
Acord de la Junta de Govern Local de l’ Ajuntament de Riells i Viabrea de 30 de novembre de 2015 
(…).” 
 
Contra l’esmentada sentència s’ha formulat recurs d’apel·lació davant el TSJC. 
 
 
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 1ER TRIMESTRE 2017 (ARTICLE 10 DEL RDL 7/2012, FONS PEL 
FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS). 
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’article 10 del Reial Decret Llei 
7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons pel  finançament dels pagaments a proveïdors, relatiu 
al seguiment de l’execució del pla d’ajust del 1er trimestre del 2017, contemplat en l’article 7 del Reial 
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.  

 
 

B) CÀLCUL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 1ER TRIMESTRE 2017 (DT ÚNICA DEL RD 
635/2014, DE 25 DE JULIOL).  

Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu la Disposició Transitòria Única 
del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període 
mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, relatiu al 1er trimestre de 2017, el 
qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 19.04.2017. 
 

 

C) ORDRE HAP/2105/2012 D’1 D’OCTUBRE, PER LA QUE ES DESENVOLUPEN LES 
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ RELATIVA AL 1ER TRIMESTRE 2017  
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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 1er 
trimestre de 2017, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 
19.04.2017. 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
 
5è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12/04/2017, 
D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA AL PLA EXTRAORDINARI 
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017 

 
Es dóna compte de la següent proposta: 

“La Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2017, va aprovar per unanimitat dels assistents, el 
següent ACORD: 
        
“ADHESIÓ DELS ENS LOCALS AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 
2017 
 

En data 21 de febrer de 2017, la Diputació de Girona va aprovar un conveni de col·laboració per al 
desenvolupament d’un Pla Extraordinari d’assistència financera local 2017 per deute pendents de 
pagament als ens locals de la Generalitat de Catalunya. 
 
A l’efecte de poder adherir-nos al Pla de pagaments, es proposa a aquesta Junta de Govern Local, 
d’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Riells i Viabrea s'adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s'estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 
2017.  
 
Segon.- Que d'acord  amb  el  que  es  preveu  en  l'esmentat  Conveni,  sol·licita  a  la Diputació  de  
Girona  un  pagament  per  import  de  total 144.953,47 euros,  per  compte  dels crèdits que  l’entitat  
té  enfront  la  Generalitat  de  Catalunya  que  es relacionen tot seguit:  
 

Doc. 
Financer 

Manamen
t 

C. 
Gesto
r 

Pos.Press Import net Concepte 

40001655
63 

06509738
47 

GO03 D/460000300/7
110/0000 

49.019,82 € FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2014 

50000642
22 

06510284
32 

GO03 D/460000300/7
110/0000 

57.964,07 € FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 

50000682
18 

06510287
91 

GO03 D/460000300/7
110/0000 

16.875,36 € FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 

50003716
78 

06510809
12 

GO03 D/460000300/7
110/0012 

21.094,22 € FCLC 2013 municipis darrer pagament 
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Tercer.-  Que,  en  garantia  de  la  devolució  de  l'avançament  sol·licitat, l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea transmet  els  drets  de  cobrament  dels  esmentats  crèdits  a  favor  de  la Diputació de 
Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer 
efectius directament a aquesta Diputació.  
 
Quart.- Ratificar en el proper Ple que es celebri.” 
 
Donant compliment al quart punt de l’acord transcrit, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del 
següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2017.” 
 

 

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

6è.- ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIÓ  I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN NOM DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSORCI LOCALRET, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL 
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A L’IMPULS I EL 
DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE LES 
ADMINISTRACIONS CATALANES  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 

“Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació  i Administracions 
Públiques, en nom de l’administració de la Generalitat de Catalunya, el consorci Localret, 
l’ajuntament de Barcelona i el consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a 
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les 
administracions catalanes 
Vist el contingut del conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, en nom de l’administració de la Generalitat de Catalunya, el consorci 
Localret, l’ajuntament de Barcelona i el consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a 
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions 
catalanes, quina transcripció literal és la següent: 
 

“ REUNITS 
 

L’Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher, alcalde president de l'ajuntament de Barcelona, que  actua facultat per 
a aquest acte en virtut de l'habilitació legal conferida 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, assistit pel 
Sr. Jordi Cases i Pallarès, secretari general de la corporació. 
 
L’Hble. Sr. Xavier Sabaté i Ibarz, conseller de Governació i Administracions Públiques,  que actua d’una 
part, en representació de la l’administració de la Generalitat de Catalunya per acord de la Comissió de 
Política Institucional de 10 d’octubre de 2006, pel qual s’autoritza al Departament de Governació i 
Administracions Públiques a subscriure aquest conveni, i d’altra, en representació del consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en endavant consorci AOC, com a president del mateix 
d’acord amb l’article  11 dels seus estatuts. 
 
El Sr. Pere Navarro i Morera, president del Consorci local pel desenvolupament de les xarxes de 
telecomunicacions i de les noves tecnologies dels ens locals de Catalunya, Localret, que actua facultat 
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 per a aquest acte d’acord amb l’article 21 dels seus estatuts, assistit pel Sr. Jordi Cases i Pallarès, 
secretari general del Consorci. 
 
Totes les parts tenen i es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest 
document i 
 

MANIFESTEN 
 
I. El Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb l’article 67 del Decret 
68/2004, de 20 de gener, té atribuïdes, entre altres funcions, les relacionades amb el 
desenvolupament de l’administració electrònica i l’impuls al projecte Administració Oberta de 
Catalunya. 
 
En el desenvolupament d’aquestes tasques, el Departament de Governació i Administracions Públiques 
ha constatat la necessitat d’impulsar la col·laboració amb altres administracions i entitats per establir 
els mecanismes i el marc legal i organitzatiu que permeti l’intercanvi telemàtic, tant de les dades com 
de la documentació necessàries per a la tramitació d’expedients, així com la col·laboració d’aquestes 
institucions en la prestació de determinats serveis, amb la finalitat bàsica d’evitar que els ciutadans, 
les empreses i  les organitzacions aportin documents en suport paper i dades que ja estan en poder de  
les mateixes administracions o altres institucions i hagin de fer desplaçaments innecessaris per dur a 
terme tràmits amb les administracions públiques. 
 
El Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb aquestes funcions, dirigeix el 
desenvolupament i la gestió de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), que 
permet l’intercanvi entre els departaments de la Generalitat de Catalunya de les dades i certificats 
electrònics relatius als ciutadans, les empreses i les organitzacions. 
 
II. El Consorci local pel desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies 
dels ens locals de Catalunya, Localret, està format per la major part  dels ajuntaments catalans i per les 
dues entitats municipalistes de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació 
de Municipis de Catalunya. 
 
L'Assemblea General del Consorci Localret, en sessió de 26 de novembre de 2005, va aprovar dos 
models d'ordenança tipus amb la finalitat d’impulsar i potenciar l'administració electrònica en el si de 
les administracions locals i d'assolir un ús efectiu de les eines electròniques per tal de millorar les 
tasques i serveis que tenen encomanades, facilitar les relacions amb els ciutadans, les empreses i les 
altres administracions i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels drets i deures dels 
ciutadans. 
 
Aquestes ordenances tipus, que poden ser aprovades pels ajuntaments consorciats, estableixen també 
els procediments per a l’emissió i utilització de certificats telemàtics i transmissions de dades. 
 
III. L’ajuntament de Barcelona participa de la voluntat de potenciar la interoperabilitat entre les 
administracions públiques i altres institucions, tal com recull l’Ordenança reguladora de l’administració 
electrònica, aprovada per acord del Ple de l’ajuntament de 24 de març de 2006. Aquesta Ordenança 
estableix el principi de cooperació i col·laboració administrativa com un dels principis informadors de la  
seva actuació i preveu que l’ajuntament impulsarà la signatura amb el Consorci AOC i la resta 
d’administracions públiques de tots aquells convenis i acords que calgui per fer possibles i aplicables les 
previsions incloses en l’Ordenança, en particular, i entre altres, els que tinguin per objecte la fixació 
d’estàndards tècnics i l’establiment de mecanismes per intercanviar i compartir informació, dades, 
processos i aplicacions. 
 
En el mateix sentit, l’Ordenança preveu que l’ajuntament de Barcelona ha de promoure l’eliminació de 
certificats i, en general, de documents en paper que han de ser substituïts per certificats electrònics o 
transmissions de dades. 
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IV. El Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, 
format per l’administració de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret, que té per objecte, amb 
caràcter general, d’acord amb l’article 4 dels seus estatuts, la implantació dels sistemes electrònics 
necessaris per prestar els serveis que les administracions públiques consorciades determinin. En 
aquest àmbit d’actuació, el Consorci promou el desenvolupament d’eines per millorar la coordinació i 
les relacions entre les administracions, entre les administracions i els ciutadans, les empreses i els 
professionals de Catalunya. 
 
Per gestionar aquests projectes de col·laboració interadministrativa, el consorci AOC desenvolupa, 
directament o en cooperació amb altres entitats, sistemes de comunicació de dades i certificats 
electrònics i pot signar convenis amb administracions, col·legis professionals i altres institucions per 
regular-ne la participació en aquests projectes. 
 
Per tot l’exposat, les parts consideren que cal establir un marc de col·laboració que, d’acord amb el que 
estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, permeti fer realitat els objectius 
respectius i les previsions normatives que, en matèria d’ interoperabilitat, els afecten, d’acord amb els 
següents: 
 

PACTES 
 
Primer. L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts per fer efectiva 
la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d’informació de l'administració de la Generalitat, i els 
ens que en depenen, amb l’ajuntament de Barcelona i els ens  locals de Catalunya que s’adhereixin a 
aquest conveni. 
 
Segon. Els departaments de l’administració de la Generalitat de Catalunya, i els òrgans i entitats que 
en depenen, posaran a disposició de l’ajuntament de Barcelona i de les administracions locals que 
s’adhereixin a aquest conveni, les dades i els certificats electrònics relatius als ciutadans, les empreses 
i les organitzacions  què disposin, que poden substituir els diferents documents acreditatius en suport 
paper i que són requerits en els procediments d’altres administracions, d’acord amb el que estableix la 
legislació de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Tercer. Localret, en col·laboració amb el Consorci AOC, portarà a terme la difusió i la publicitat 
d’aquest conveni entre els ens locals de Catalunya per fomentar-ne l’adhesió, d’acord amb els models 
de documents que figuren en l’annex, com emissors i requeridors de transmissions de dades i de 
certificats telemàtics, tot garantint el compliment del que estableix la legislació de protecció de dades 
de caràcter personal. 
 
Per garantir l’homogeneïtat i coherència de les dades i serveis que s’ofereixen, com a emissors, per 
part dels ens locals, Localret definirà el conjunt de dades i serveis que s’han de prioritzar i en 
coordinarà la integració en el sistema d’ interoperabilitat. Tanmateix, el consorci Localret gestionarà les 
adhesions dels ens locals a aquest conveni. 
 
Quart. L’Ajuntament de Barcelona posarà a disposició de l’administració de  la  Generalitat, dels òrgans 
que en depenen i, si s’escau, de les administracions que s’adhereixin a aquest conveni, les dades i els 
certificats electrònics previstos en el Catàleg de tràmits que estableix l’Ordenança reguladora de 
l’administració electrònica, tot  garantint el compliment del que estableix la legislació de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
Cinquè. Per donar resposta a les necessitats de les administracions signants d’aquest conveni, i de les 
que en un futur es puguin adherir en la gestió de la interoperabilitat entre els seus sistemes 
d’informació, el Consorci AOC es fa càrrec de: 
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1.- La creació i el desenvolupament d’un sistema d’informació de recursos d’interoperabilitat per 
disposar d’un instrument de gestió dels intercanvis de dades i de certificats telemàtics oferts per les 
entitats emissores, i de les finalitats que han de dur a terme les entitats requeridores que hagin estat 
autoritzades en cada cas. 
2.- El desenvolupament d’una plataforma de col·laboració interadministrativa (PCI) que efectuï les 
transaccions d’una manera segura, controlant la identificació, l‘autorització, el no rebuig i la fiabilitat 
tècnica. 
3.- El suport a les entitats emissores i receptores de dades i de certificats electrònics per possibilitar 
aquests intercanvis de dades tant en l’àmbit tècnic, com jurídic i organitzatiu. 
4.- La posada en producció, durant el primer semestre de 2007, tant de la PCI com del SIRI per al 
conjunt de les administracions catalanes. 
 
Sisè. El Consorci AOC, mitjançant el sistema d’informació de recursos d’ interoperabilitat (SIRI) de la 
PCI, es responsabilitzarà de: 
 
1. Desenvolupar i gestionar el catàleg de serveis de transmissions de dades i de certificats electrònics 
que integrarà els serveis que l’Administració de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i els altres 
ens locals que s’adhereixin a aquest conveni posin a disposició d’altres institucions. 
2. Gestionar les peticions d’ús dels organismes requeridors de les transmissions de dades i certificats 
electrònics als organismes emissors, d’acord amb el procediment previst en el pacte vuitè. 
3. Comunicar als ens requeridors d’informació qualsevol variació en el catàleg, ja  sigui en l’ampliació 
de l’oferta o en la modificació dels serveis que estiguin emprant. 
4. Gestionar la comunicació a les parts de qualsevol incidència en els serveis per motius tècnics. 
5. Proporcionar instruments que permetin obtenir estadístiques de gestió i fer consultes sobre les 
transmissions efectuades. 
6. Proporcionar instruments per garantir les mesures de seguretat que els ens emissors de dades 
hagin determinat en el catàleg de serveis, i, en aquest sentit, facilitar com a mínim: 
a) La disposició de la relació actualitzada dels responsables designats pels ens que fan transaccions. 
b) La infraestructura d’autenticació i autorització d’usuaris, i el manteniment corresponent, així com 
mecanismes que permetin que les verificacions de seguretat associades a les peticions de dades i 
certificats procedents de la PICA, la PCI i, si és el cas, d’altres sistemes d’informació, no hagin de ser 
novament verificades ni gestionades pel sistema que fa la transacció. 
c) Els instruments per a la realització, pels organismes emissors, d’auditories per verificar que les 
dades sol·licitades són utilitzades pels organismes requeridors per a les finalitats autoritzades, en el 
marc d’un procediment administratiu concret, i la resta de mesures de compliment de la normativa de 
protecció de dades que siguin aplicables. 
 
Setè. El consorci AOC donarà suport a les institucions signants i als ens locals que s’adhereixin a 
aquest conveni en els treballs d’adaptació dels sistemes d’informació i en els processos de reenginyeria 
que siguin necessaris per a la incorporació dels serveis de transmissió de dades, certificats i documents 
electrònics en la seva gestió administrativa. A aquest efecte, el consorci AOC, amb la col·laboració de 
Localret, establirà guies i models de bones pràctiques en la implantació i establirà els convenis adients 
per ajudar els ens locals adherits a cobrir les despeses de les adaptacions dels seus sistemes 
d’informació. Així mateix, en el marc de les convocatòries de subvencions del consorci AOC als ens 
locals, s'inclouran també les línies d'actuació adients per a l'assoliment d'aquests objectius. 
 
Vuitè. Els departaments de l’administració de la Generalitat de Catalunya i els ens que en depenen, 
l’ajuntament de Barcelona i els ens locals que s’adhereixin a aquest conveni podran accedir a qualsevol 
servei de transmissió de dades o a l’obtenció de certificats electrònics disponibles en el catàleg de 
serveis en les condicions que l’ens emissor corresponent hagi fixat, amb la sol·licitud i acreditació 
prèvies del compliment d’aquestes condicions. 
 
Per a la incorporació de noves utilitzacions de les dades i certificats electrònics existents en el catàleg 
de serveis, caldrà que l’ens emissor estableixi les condicions perquè s’hi incloguin.  
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En el cas que l’emissor no sigui un únic ens, la comissió establerta al pacte dotzè proposarà aquestes 
condicions, que seran comunicades a cada un dels ens perquè es pronunciïn sobre la incorporació al 
catàleg. Transcorregut un mes sense manifestació expressa en contra s’habilitarà la nova utilització, 
sempre que no sigui contrària a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
Novè. El Consorci AOC signarà els convenis que siguin necessaris amb altres administracions 
públiques, col·legis professionals i altres institucions per incorporar al SIRI els serveis de transmissió 
de dades i de certificats electrònics d’aquestes institucions i fer-los accessibles a les administracions 
catalanes. En els convenis corresponents s’establirà el procediment d’accés per part d’aquests ens o 
institucions a les dades que les parts posen a disposició a través del SIRI, d’acord amb el que estableix 
aquest conveni. 
 
Quan es tracti de dades de caràcter personal o d'altres dades protegides per la legislació sectorial, 
caldrà valorar cas per cas la possibilitat legal de fer efectiu aquest accés en atenció al tipus de dades 
què es tracti, la titularitat de les dades i del fitxer en el què es trobin, la naturalesa jurídica i activitat 
de l'ens o institució que hi hagi d'accedir i els altres requeriments que puguin establir-se a les normes 
aplicables. 
 
Igualment, i sempre que sigui compatible amb la legislació en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, es podran incorporar al SIRI els serveis de transmissió de dades i de certificats 
electrònics que hagin estat objecte de convenis interinstitucionals i que puguin ser accessibles utilitzant 
la PCI del Consorci AOC. 
 
Desè. Les parts es comprometen a comunicar amb antelació suficient qualsevol modificació en els 
serveis inclosos en el catàleg i, especialment, qualsevol suspensió temporal del servei per motius 
tècnics, per tal d’informar els usuaris a través del SIRI i evitar-los perjudicis. 
 
Onzè. En tots els serveis d’ interoperabilitat, el Consorci AOC es considerarà encarregat del tractament 
de les dades, d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, i es compromet a adoptar i a implantar, quan sigui necessari, les mesures 
tècniques de seguretat previstes pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter 
personal. 
 
Dotzè. Es crea una comissió de seguiment, formada per un representant nomenat per cadascuna de 
les parts signants del conveni, que es reunirà, com a mínim, amb una periodicitat quadrimestral, per 
avaluar-ne l’aplicació i impulsar-ne el desplegament. 
 
Tretzè. La vigència d’aquest conveni és d’un any des de la data de la signatura. Tanmateix, es 
prorrogarà automàticament per períodes successius d’un any, tret que qualsevol de les parts el 
denunciï per escrit amb un preavís de tres mesos d’antelació a la finalització del període de vigència 
inicialment previst o de qualsevol de les pròrrogues. 
 
Són causes de resolució anticipada del conveni l'incompliment per qualsevol de les parts dels 
compromisos assumits, el mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit, i qualsevol altra 
causa legalment establerta. 
 
Catorzè. Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes que 
poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts se 
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.” 
   
Per tot el que s’acaba d’exposar, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.- APROVAR l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, en nom de l’administració de la Generalitat de Catalunya, el consorci 
Localret, l’ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a 
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions 
catalanes. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació sigui necessària 
per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.-NOMENAR al regidor de l’àrea de les TIC, Sr. Francesc Tapia i Melenchón, com a 
interlocutor únic davant de l’entitat Consorci AOC. 
 
QUART.- TRASLLADAR aquest acord al Consorci AOC,  als efectes oportuns.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
7è.-APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS COSSOS DE LA GUÀRDIA 
MUNICIPAL DE BREDA I LA GUÀRDIA MUNICIPAL DE RIELLS I VIABREA 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Aprovació del conveni de col·laboració entre els cossos de la Guàrdia Municipal de Breda i la 
Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea  
 
Vist el projecte del conveni de col·laboració entre els cossos de la Guàrdia Municipal de Breda i la 
Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea, quina transcripció literal és la següent: 
 
“Conveni de col·laboració entre els cossos de la Guàrdia Municipal de Breda i la Guàrdia 
Municipal de Riells i Viabrea 
 
PREÀMBUL 
 
Des de fa més de 20 anys els diferents agents de la Guàrdia Municipal de les poblacions de Breda i 
Riells i Viabrea s’han prestat col·laboració en situacions puntuals on la presència de més agents 
uniformats era imprescindible per garantir la correcta actuació dels agents municipals d’ambdós 
municipis. 
 
Aquesta situació neix d’una situació de lògica i legítima voluntat de garantir el bon servei dels 
conciutadans d’ambdós municipis, ja que la presència del cos de Mossos d’Esquadra a la zona és, com 
a mínim, precària. 
 
Les competències de les Guàrdies Municipals de Breda i Riells i Viabrea venen determinades per la Llei 
16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. L’article 13 de la present llei estableix 
clarament les competències dels vigilants municipals (nom amb què s’anomena a la Guàrdia 
Municipal). Aquestes són: 
  
Article 13 
Els vigilants a què es refereix l'article 1.2 poden únicament acomplir les actuacions següents: 
 
a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals. 
b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació. 
c) Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis. 
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d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les 
altres disposicions i actes municipals. 
 
Aquestes són, d’acord amb la llei, les competències pròpies dels nostres cossos de Guàrdia Municipal, 
si bé és cert que el fet d’actuar com a agents de proximitat fa que s’actuï en circumstàncies on la 
intervenció pertany a la policia.  
 
Això no obstant, ambdós cossos de Guàrdia Municipal vetllen pel compliment de les competències 
atorgades per l’article 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, i actuen sempre sota els principis de 
legalitat, proporcionalitat, oportunitat i congruència d’acord amb l’especificitat de les situacions.  
 
D’acord amb allò que estableix l’article 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector 
públic, les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències respectives, poden 
subscriure convenis amb altres  subjectes de dret públic sense que això pugui suposar cessió de la 
titularitat de la competència. Així mateix, la subscripció de convenis ha de millorar l’eficiència de la 
gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici 
d’activitats d’utilitat pública i complir la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
Són convenis interadministratius els signats entre dues administracions públiques, que poden incloure 
la utilització de mitjans, serveis i recursos d’una altra administració pública, organisme públic o entitat 
de dret públic vinculat o dependent, per a l’exercici de competències pròpies o delegades. 
  
El capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i en concret els articles 303 a 311 - Convenis de 
cooperació -, estableixen la normativa i el contingut d’aquests convenis de cooperació, determinant 
una relació de cooperació consensuada entre ens locals per a la prestació de serveis. 
 
El present conveni és un document  interadministratiu, que té caràcter voluntari i base negociada, i 
s'estipula en termes d'igualtat entre ambdós ajuntaments intervinents, de manera que cap d'ells no 
pot exercitar potestats coactives enfront de l’altre. 
 
Els elements del present conveni són els següents: 
 
a) Entitats i administracions que el subscriuen: ajuntament de Breda i ajuntament de Riells i Viabrea. 
b) Actuacions objecte del conveni: totes aquelles que tinguin a veure amb accions de col·laboració de 
les respectives guàrdies municipals, de caràcter urgent que no s’hagin pogut planificar i que no 
esdevingui en la prevenció en la comissió d’un delicte i sempre sota requeriment i motivació. 
c) Obligacions que contreu cadascuna de les parts: les que es derivin del present conveni. 
d) Condicions econòmiques del present conveni: cada ajuntament es farà càrrec de les seves 
respectives. Els agents d’ambdós ajuntaments estaran coberts legal i jurídicament durant les seves 
actuacions i també en cas d’accident professional dins del terme municipal de Riells i Viabrea i Breda, 
sempre sota un requeriment que se’n derivi d’un servei d’urgència.   
e) Previsions sobre la gestió d'aquesta actuació: les derivades del correcte funcionament i 
manteniment del servei. 
f) Termini de vigència i, si s'escau, pròrroga d'aquest conveni: els convenis han de tenir una durada 
que no pot ser superior a quatre anys, tot i que en qualsevol moment abans de la finalització del 
termini previst, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de 
fins a quatre anys addicionals. 
 
A la vista del que s’exposa, l’ajuntament de Breda, representat pel seu Alcalde, Dídac Manresa i Molins, 
assistit per la Secretària acctal. Meritxell López i Rion, degudament facultat per l’acord favorable del 
Ple de la Corporació de data _______i l’ajuntament de Riells i Viabrea, representat pel seu Alcalde, 
Josep Ma Bagot i Belfort, assistit per la Secretària Montserrat Bertran i Roca, també degudament 
facultat per l’acord favorable del Ple de la Corporació de data ______, i acompanyats dels respectius 
caps de la Guàrdia Municipal de cada municipi, establim el present: 
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CONVENI 
 

Article 1.- Àmbit d’actuació de les Guàrdies Municipals 
La Guàrdia Municipal de Breda té les competències pròpies dels vigilants municipals segons l’article 13 
de la Llei 16/1991, de manera exclusiva dins del terme municipal de Breda. 
 
La Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea té les competències pròpies dels vigilants municipals segons 
l’article 13 de la Llei 16/1991, de manera exclusiva dins del terme municipal de Riells i Viabrea. 
  
Aquest principi s’aplicarà de manera permanent en la totalitat de les actuacions de la Guàrdia Municipal 
sempre i quan no es produeixi un cas de força major que obligui a l’alteració d’aquest punt del present 
acord.  
 
Article 2.- Àmbit d’actuació de l’acord de col·laboració entre Guàrdies Municipals 
Tal com es recull a l’anterior punt, quan es produeixi un cas de força major on es requereixi la 
presència de l’agent de torn de l’altre municipi, sempre subjecte a les necessitats del servei, bé sigui 
per socórrer possibles ciutadans o bé sigui per auxiliar els mateixos agents municipals; quan es 
produeixi una situació de caràcter extraordinària els cossos de la Guàrdia Municipal d’un dels dos 
municipis l’haurà de recolzar, sempre que ho permetin les necessitats del servei,  sigui quin sigui el 
terme municipal on es produeix el fet (sempre i quan sigui terme municipal d’un dels dos municipis). 
 
Cal preveure i advertir que la direcció de l’actuació correspon a la Guàrdia Municipal del municipi on es 
faci la dita intervenció. 
 
Això és, l’àmbit d’actuació dels cossos de la Guàrdia Municipal de Breda i Riells i Viabrea és tot el 
territori comprès entre aquests dos municipis, sempre i quan l’actuació sigui urgent, inexcusable i de 
força major i el servei ho permeti. 
 
Article 3.- Obligatorietat de l’acompliment de l’acord de col·laboració  
Aquest acord de col·laboració és d’obligat acompliment per la totalitat de la plantilla dels dos cossos de 
la Guàrdia Municipal i vigent en tots els torns horaris, sempre i quan ho permetin les necessitats del 
servei i dita col·laboració no esdevingui d’actes de prevenció en la comissió d’un delicte les quals són 
competència exclusiva de la policia.  
 
Article 4.- L’article 49.f) de la Llei 40/2015, estableix que hi ha d’haver mecanismes de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest 
mecanisme ha de resoldre els problemes d’interpretació i acompliment que es puguin plantejar 
respecte dels convenis. A tal afecte, doncs, ambdós ajuntaments crearan una comissió mixta de 
seguiment, amb caràcter executiu, per a la resolució de les diverses qüestions que es puguin plantejar 
en relació a l’acompliment del conveni, circumstàncies sobrevingudes, i, en definitiva, tot allò que 
pugui afectar al servei. 
 
En el cas d'incompliment d’algun dels dos ajuntaments, la comissió mixta de seguiment haurà de 
resoldre les qüestions que es plantegin.  
 
Article 5.- Validesa del present acord de col·laboració 
Aquest acord de col·laboració és vàlid a partir de l’endemà  de la signatura dels alcaldes i caps de la 
Guàrdia Municipal d’ambdós municipis.  
 
El present conveni de col·laboració té una durada de quatre anys, tot i que en qualsevol moment abans 
de la finalització del termini previst, els signants del conveni en poden acordar unànimement la 
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 
  
D’altra banda, i mitjançant la denúncia corresponent, cada un dels ajuntaments pot exercitar l'opció 
d'oposar-se a la pròrroga automàtica del conveni. La denúncia s'ha de notificar a l’altre ajuntament en 
el termini de sis mesos. 
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Article 6.- Revisió i modificació del present conveni de col·laboració 
Per acord de les dues parts, el present acord de col·laboració pot ésser revisat i/o modificat en 
qualsevol moment de la seva aplicació.  
 
Article 7.- Interpretació del present acord de col·laboració 
La interpretació del present acord, així com tot allò derivat de les actuacions dels agents municipals i 
que no surti recollit de manera explícita al present document, correspondrà a la comissió mixta de 
seguiment creada a l’efecte.  
 
Article 8.- Remissió als departaments de Governació i Interior 
Aprovats per ambdós ajuntaments el present conveni, l'acord i la còpia del conveni s'han de trametre a 
la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i al Departament d’Interior.” 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre els cossos de la Guàrdia Municipal de Breda i la 
Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea, transcrit anteriorment.  
 
SEGON.- FACULTAR a l’alcalde-president per la signatura de quanta documentació sigui necessària 
per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- NOMENAR els membres de la comissió mixta de seguiment per part de l’ajuntament de 
Riells i Viabrea, que estarà formada per: 
 
Alcalde: Sr. Josep Mª Bagot i Belfort, o persona en qui delegui. 
Regidor de Seguretat Ciutadana: Sr. Felipe Juan González i Martín, o persona en qui delegui. 
Cap del cos de la Guàrdia Municipal: Sra. Mª Inmaculada Agüera Recio, o persona en qui delegui.  
Secretària: Sra. Montserrat Bertran i Roca, o persona en qui delegui. 
 
QUART.- TRASLLADAR aquest acord a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i al Departament d’Interior.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
8è.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21: PREU PÚBLIC PER 
A LA VENDA I DISTRIBUCIÓ DE LLIBRES, CD, DVD I ALTRES SERVEIS DE REPROGRAFIA 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21: PREU PÚBLIC PER A 
LA VENDA I DISTRIBUCIÓ DE LLIBRES, CD, DVD I ALTRES SERVEIS DE REPROGRAFIA 
 
Vist el decret d’alcaldia de data 28 de març de 2017, pel qual s’inicia l’expedient per a la modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 21. Preu públic per a la venda i distribució de llibres, cd, dvd i altres serveis de 
reprografia, 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. 
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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 accidental de l’ajuntament, es proposa al Ple 
l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 21. Preu públic 
per a la venda i distribució de llibres, CD, DVD i altres serveis de reprografia. 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, 
durant trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els que tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos e a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.  
 
TERCER.- En cas de no haver-se produït reclamacions i/o al·legacions, l’acord provisional serà elevat 
automàticament a definitiu i es procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre 
de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i regiran mentre no se’n acordi la modificació o derogació, llevat del que 
s’especifiqui en cada ordenança concreta, sempre que la tramitació reglamentària s’hagi dut a terme.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
9è.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PROTECCIÓ, CONTROL I 
TINENÇA D’ANIMALS AL TERME MUNICIPAL  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius en general, i dels 
animals més propers a les persones en particular, ha generat una intensa activitat normativa a 
Catalunya i a la resta de l’Estat. 
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Els condicionaments de l’hàbitat urbà i, en ocasions, la manca de responsabilitat d’alguns propietaris 
d’animals, provoquen problemes en la convivència veïnal. Per això l’Ordenança municipal reguladora de 
la tinença d’animals, pretén regular les mesures que garanteixin una saludable relació dels animals 
amb les persones i el seu entorn social i mediambiental, i fomentar la sensibilitat dels ciutadans i el seu 
respecte envers els animals a partir de la tinença responsable.  
 
En aquest sentit, la mera tinença d’animals comportarà obligacions pel seu propietari o posseïdor, el 
coneixement de les quals es converteix en el primer element, perquè els qui ho pretenguin, valorin i 
sospesin la decisió que entranya fer-se càrrec d’un animal. 
 
La competència en les tasques d’inspecció i vigilància dels animals de companyia ha estat atribuïda als 
municipis per el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals. 
 
Dins aquest marc, l’ajuntament, amb la voluntat de millorar la convivència veïnal creu convenient 
modificar l’Ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme municipal en el sentit següent: 
 
1.- Es modifica l’art. 3.8, quedant redactat de la següent manera: 
 
8. Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al 
manteniment d’animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d’animals, els 
centres de recollida d’animals, el domicili dels particulars on s’efectuïn vendes o altres transaccions 
amb animals i els de similars característiques  que es determinin per via reglamentària. Queden 
excloses les instal·lacions que allotgin animals que es criïn per a la producció de carn, de pell o d’algun 
altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen a l’agricultura. 
 
2.- Es modifica l’art. 28è, en el punt 2.a), quedant redactat de la següent manera: 
 
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, 

dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, 
staffordshire bull terrier, terrier de staffordshire americà, Tosa Inu japonés, Akita Inu, bull terrier i 
American bully. 

 
3.- Al títol IV: presència d’animals a la Vila. Capítol I: Condicions generals. Animal molest, abandonat o 
mort, s’inclou l’art. 38è bis, amb el següent articulat: 
 
38è. Bis. Nombre d’animals domèstics i de companyia en els domicilis particulars 
 
1. Amb caràcter general s’autoritza tant la tinença com la criança d’animals de companyia (gossos, 
gats i fures) en els domicilis particulars, d’acord amb el que es preveu, en quant a benestar, condicions 
higienico-sanitàries i tranquil·litat i seguretat de les persones, d’aquesta Ordenança i tenint en compte 
les següents consideracions: 
 
1.1. Previ informe tècnic, l’Ajuntament podrà limitar el nombre d’animals que es posseeixin, en funció 
de l’espai disponible i les condicions higienico-sanitàries per al manteniment dels animals i de les 
exigències de cada espècie i raça. En cap cas es permetrà superar el següent nombre d’animals: 
 
- Gossos: 2 en un mateix immoble plurifamiliar o unifamiliar entre mitgeres i 3 en un mateix immoble 
unifamiliar aïllat. 
- Gats: 3 en un mateix immoble plurifamiliar o unifamiliar entre mitgeres i 4 en un mateix immoble 
unifamiliar aïllat. 
- Fures: 2 en un mateix immoble plurifamiliar o unifamiliar entre mitgeres, 3 en un mateix immoble 
unifamiliar aïllat. 
- La tinença de més de 6 animals, la suma dels quals estigui formada per aquestes tres espècies, es 
considerarà sotmesa a risc sanitari i, en conseqüència, implicarà la sol·licitud de nucli zoològic, en 
aplicació de la normativa vigent. 
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- En solars o parcel·les no edificades no està permesa la tinença d’animals, encara que aquesta disposi 
d’una tanca perimetral. 
 
1.2. S’exceptuen puntualment els casos en els que tinguin lloc cadellades, gatinades i naixement de 
cries en general durant un període màxim de tres mesos. Passat aquest període caldrà adaptar la nova 
situació a les prescripcions d’aquesta Ordenança i de la legislació vigent. 
 
2. Pel que fa a la tinença d’altres animals domèstics no qualificats de companyia, cal complir les 
següents prescripcions: 
 
2.1. La tinença i criança de coloms, així com d’altres animals domèstics considerats de consum humà 
(aus de corral, conills, etc.) en domicilis particulars ubicats en zones urbanes resta sotmesa a 
autorització expressa d’aquest Ajuntament, i la persona propietària s’haurà de comprometre per escrit 
a complir les condicions d’higiene i seguretat. En qualsevol cas, està prohibida la tinença d’aquest tipus 
d’animals en habitatges plurifamiliars. 
 
2.2. La criança domèstica dels animals a què fa referència el paràgraf anterior i altres assimilables en 
domicilis particulars de zones urbanes, tant si és en terrasses, terrats, patis o coberts, restarà 
condicionada a què les circumstàncies del seu allotjament, la legalitat urbanística, l’adequació de les 
instal·lacions (inclòs el sistema de neteja d’aquestes) i el nombre d’animals ho permetin, tant en 
l’aspecte higienico-sanitari, com perquè no causin incomoditats, molèsties ni perills per als veïns o per 
a altres persones. 
 
2.3. En tot cas, el seu establiment i manteniment requerirà l’autorització municipal, prèvia 
comprovació tècnica de les condicions d’allotjament dels animals i de la seva repercussió per l’entorn 
humà des del punt de vista sanitari i de convivència. 
 
2.4. Amb caràcter general, i sempre que es compleixi l’apartat anterior, es limita la tinença d’aquest 
tipus d’animals a 6 individus per habitatge, llevat que es disposi d’una autorització expressa per part 
de l’Ajuntament. Quan el nombre d’animals excedeixi aquest límit (que es considera òptim per cobrir 
les necessitats de consum immediates de la unitat familiar del posseïdor), es considerarà una activitat 
econòmica i caldrà que el posseïdor sol·liciti i obtingui la corresponent llicència municipal d’activitats i 
la inscripció al registre de nucli zoològic. 
 
3. En principi, i llevat d’autorització expressa que recollirà les condicions específiques de l’excepció, no 
s’autoritzarà dins de zones urbanes, el manteniment de bovins de producció làctia (vaqueries), els 
ovins, els porcins, la tinença i criança de grans animals (estiguin o no destinats al consum o a l’oci), les 
activitats de pasturatge i pas de ramats. 
 
4. En l’àmbit del sòl no urbanitzable no s’estableix a través d’aquesta Ordenança un nombre màxim, 
però si que la seva tinença i criança restarà condicionada a les prescripcions fixades pel Pla General i 
per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i els 
reglaments que la desenvolupen. 
 
Atès el que s’exposa, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança de protecció, control i tinença 
d’animals al terme municipal en els següents termes: 
 

- Modificar l’article 3.8, quedant redactat de la següent manera: 
 
8. Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al 
manteniment d’animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d’animals, els 
centres de recollida d’animals, el domicili dels particulars on s’efectuïn vendes o altres transaccions 
amb animals i els de similars característiques  que es determinin per via reglamentària. Queden 
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 excloses les instal·lacions que allotgin animals que es criïn per a la producció de carn, de pell o d’algun 
altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen a l’agricultura. 
 

- Modificar l’article 28è, en el punt 2.a), quedant redactat de la següent manera: 
 
b) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, 

dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, 
staffordshire bull terrier, terrier de staffordshire americà, Tosa Inu japonés, Akita Inu, bull terrier i 
American bully. 

 
- Afegir, al Títol IV: presència d’animals a la Vila. Capítol I: Condicions generals. Animal molest, 

abandonat o mort, l’article 38è bis, amb el següent articulat: 
 
38è. Bis. Nombre d’animals domèstics i de companyia en els domicilis particulars 
 

1. Amb caràcter general s’autoritza tant la tinença com la criança d’animals de companyia (gossos, 
gats i fures) en els domicilis particulars, d’acord amb el que es preveu, en quant a benestar, 
condicions higienico-sanitàries i tranquil·litat i seguretat de les persones, d’aquesta Ordenança i 
tenint en compte les següents consideracions: 

 
1.1. Previ informe tècnic, l’Ajuntament podrà limitar el nombre d’animals que es posseeixin, en funció 
de l’espai disponible i les condicions higienico-sanitàries per al manteniment dels animals i de les 
exigències de cada espècie i raça. En cap cas es permetrà superar el següent nombre d’animals: 
 

- Gossos: 2 en un mateix immoble plurifamiliar o unifamiliar entre mitgeres i 3 en un mateix 
immoble unifamiliar aïllat. 

- Gats: 3 en un mateix immoble plurifamiliar o unifamiliar entre mitgeres i 4 en un mateix 
immoble unifamiliar aïllat. 

- Fures: 2 en un mateix immoble plurifamiliar o unifamiliar entre mitgeres, 3 en un mateix 
immoble unifamiliar aïllat. 

- La tinença de més de 6 animals, la suma dels quals estigui formada per aquestes tres espècies, 
es considerarà sotmesa a risc sanitari i, en conseqüència, implicarà la sol·licitud de nucli 
zoològic, en aplicació de la normativa vigent. 

- En solars o parcel·les no edificades no està permesa la tinença d’animals, encara que aquesta 
disposi d’una tanca perimetral. 

 
1.2. S’exceptuen puntualment els casos en els que tinguin lloc cadellades, gatinades i naixement de 
cries en general durant un període màxim de tres mesos. Passat aquest període caldrà adaptar la nova 
situació a les prescripcions d’aquesta Ordenança i de la legislació vigent. 
 
2. Pel que fa a la tinença d’altres animals domèstics no qualificats de companyia, cal complir les 
següents prescripcions: 
 
2.1. La tinença i criança de coloms, així com d’altres animals domèstics considerats de consum humà 
(aus de corral, conills, etc.) en domicilis particulars ubicats en zones urbanes resta sotmesa a 
autorització expressa d’aquest Ajuntament, i la persona propietària s’haurà de comprometre per escrit 
a complir les condicions d’higiene i seguretat. En qualsevol cas, està prohibida la tinença d’aquest tipus 
d’animals en habitatges plurifamiliars. 
 
2.2. La criança domèstica dels animals a què fa referència el paràgraf anterior i altres assimilables en 
domicilis particulars de zones urbanes, tant si és en terrasses, terrats, patis o coberts, restarà 
condicionada a què les circumstàncies del seu allotjament, la legalitat urbanística, l’adequació de les 
instal·lacions (inclòs el sistema de neteja d’aquestes) i el nombre d’animals ho permetin, tant en 
l’aspecte higienico-sanitari, com perquè no causin incomoditats, molèsties ni perills per als veïns o per 
a altres persones. 
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2.3. En tot cas, el seu establiment i manteniment requerirà l’autorització municipal, prèvia 
comprovació tècnica de les condicions d’allotjament dels animals i de la seva repercussió per l’entorn 
humà des del punt de vista sanitari i de convivència. 
 
2.4. Amb caràcter general, i sempre que es compleixi l’apartat anterior, es limita la tinença d’aquest 
tipus d’animals a 6 individus per habitatge, llevat que es disposi d’una autorització expressa per part 
de l’Ajuntament. Quan el nombre d’animals excedeixi aquest límit (que es considera òptim per cobrir 
les necessitats de consum immediates de la unitat familiar del posseïdor), es considerarà una activitat 
econòmica i caldrà que el posseïdor sol·liciti i obtingui la corresponent llicència municipal d’activitats i 
la inscripció al registre de nucli zoològic. 
 
3. En principi, i llevat d’autorització expressa que recollirà les condicions específiques de l’excepció, no 
s’autoritzarà dins de zones urbanes, el manteniment de bovins de producció làctia (vaqueries), els 
ovins, els porcins, la tinença i criança de grans animals (estiguin o no destinats al consum o a l’oci), les 
activitats de pasturatge i pas de ramats. 
 
4. En l’àmbit del sòl no urbanitzable no s’estableix a través d’aquesta Ordenança un nombre màxim, 
però si que la seva tinença i criança restarà condicionada a les prescripcions fixades pel Pla General i 
per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i els 
reglaments que la desenvolupen. 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública, pel termini de trenta dies, a comptar de l’endemà de la 
darrera publicació, el referit projecte mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, 
en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al web municipal, per tal que qualsevol persona pugui 
presentar les al·legacions que consideri oportunes.  Transcorregut el període indicat sense haver-se’n 
formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.” 
 
 
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 PDeCAT A favor 
Sra. Glòria Ribas i Fradera PDeCAT A favor 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra PDeCAT A favor 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP Abstenció 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E Abstenció 

 
S’aprova per  9 vots a favor i 2 abstencions. 
 
 
 
10è.- APROVACIÓ INICIAL DE REORDENACIÓ DE LA CIRCULACIÓ AL BARRI DE L’ESTACIÓ  

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Vist el gran augment de circulació en el Barri de l’Estació, que ha generat la demanda, per part dels 
veïns, de descongestionar el sector de vehicles, per tal d’evitar ensurts i possibles accidents. 
 
Vist que la circulació, en la pràctica totalitat de carrers del barri de l’Estació, és de doble direcció, amb 
limitacions d’aparcament per perillositat a la confluència de carrers. 
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Vista la proposta per la reordenació de la circulació al barri de l’Estació, redactada per l’arquitecte 
tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara, en data 15 de maig de 2017. 
 
Examinada aquesta, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment la proposta per la reordenació de la circulació al Barri de l’Estació 
redactada per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara. 
 
SEGON.- 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. 
 
TERCER.- La nova ordenació de circulació entrarà en vigor, en cas que no hi hagin al·legacions, el dia 
1 de juliol de 2017.” 
 
 

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
11è.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES 
RURALS 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Aprovació del Text refós del pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals de 
Riells i Viabrea   
 
La Comissió Territorial d’urbanisme de Girona, en sessió de data 15/12/2015, va acordar el següent: 
 

1. Suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic del catàleg de Masies i cases rurals, 
promogut i tramés per L’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per 
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, 
s’incorporin les prescripcions següents: 

 
1.1 Cal aclarir que només es pot acceptar, a efectes del càlcul d’ampliació de sostre, aquelles 

edificacions secundàries que tinguin unes característiques edificatòries semblants a les 
de la masia, a més de valors que justifiquin la seva preservació. 

1.2 Es recomana modificar la definició dels usos i utilitzar la mateixa estructura i definició 
que fa el POUM així com assimilar els nous usos artístic i professional i dotacional amb 
alguns dels ja definits al POUM. 

1.3 Cal revisar els usos admesos en les edificacions catalogades de manera que no es 
contradiguin els usos admesos en cadascuna de les qualificacions en sòl no urbanitzable 
en les quals estan implantades i excloure els usos que siguin incompatibles. 

1.4 cal eliminar els usos de magatzem de productes i tallers de tipus industrial així com els 
equipaments educatius que siguin els vinculats a l’educació ambiental o en el lleure ja 
que no són admesos en sòl no urbanitzable. 

1.5 Cal substituir els usos provisionals per usos eventuals. 
1.6 Cal eliminar de l’article 22 la possibilitat d’ampliar els llindars establerts pels diferents 

usos per mitjà de la redacció d’un pla especial urbanístic. Excepcionalment, es podran 
admetre ampliacions per a ús hoteler tal i com preveu l’article 47.6.g del TRLLU. 

1.7 Cal limitar la possibilitat de “reedificar” a aquelles edificacions que tinguin una certa 
entitat i que se’n pugui justificar i documentar l’estat original. 
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1.8 Pel que fa als habitatges identificats però no inclosos en el catàleg i per tant que no són 
masies i/o cases rurals ni s’ajusten als usos de l’article 47 del TRLLUC, en tant que no es 
tracta d’habitatges vinculats a una explotació rústica, cal eliminar les seves possibilitats 
d’ampliació. 

1.9 Pel que fa als informes sectorials caldrà donar compliment a l’informe de l’ACA i al de la 
Direcció General de Patrimoni Cultural. Així mateix, caldrà sol·licitar informe a la 
Dirección General de Aviació Civil i incorporar les seves prescripcions, si escau. 

 
En data 9 de maig de 2017, l’equip redactor del PEU del catàleg de Masies i cases rurals presenta el 
Text refós demanat per la CTUG. 
 
Verificada la documentació per l’arquitecte municipal, aquest emet informe favorable en data 
15/05/2017. 
 
Atès el que s’exposa, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- VERIFICAR el Text refós del pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals de 
Riells i Viabrea presentat per l’equip redactor i que dona compliment a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona de data 15/12/2015. 
 
SEGON.- TRAMETRE el Text refós del pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals de 
Riells i Viabrea, per duplicat i degudament diligenciat, a la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona 
per a la seva aprovació definitiva.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
12è.- INICI DE L’EXPEDIENT DE MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA I NOMENAMENT 
DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Atès que la prestació del servei de subministrament d’aigua potable al municipi de Riells i Viabrea es 
ve portant a terme per l’empresa ABASTAMENT D’AIGUA DEL TORDERA, S.L. la qual ha assumit la 
gestió del servei, per una banda per acords privats amb els promotors de les urbanitzacions, 
propietaris de les infraestructures, i per altra banda perquè en el moment que l’ajuntament de Riells i 
Viabrea ha anat recepcionant obres, ha mantingut l’esmentada empresa com a prestadora d’aquet 
servei. 
 
Vist els requisits previs a la prestació dels serveis públics municipal per part dels ajuntaments i que fan 
referència al Procediment administratiu per a la seva implantació o modificació (articles 244 i 245 del 
Text refós de la Llei municipals i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril i articles 182 a 187 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 134 de juny), que posen de manifest la necessitat que per part de l’ajuntament 
s’assumeixi la prestació efectiva del servei d’abastament d’aigua i s’anomeni una Comissió d’estudi per 
tal que procedeixi a elaborar i presenti al ple per a la seva aprovació la Memòria justificativa del servei, 
el projecte d’Establiment i el Reglament del servei. 
 
Vist que per poder determinar la forma de gestió del servei de subministrament d’aigua més sostenible 
i eficient i que s’adeqüi més a les peculiaritats del servei del municipi de Riells i Viabrea caldrà analitzar 
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 en profunditat els aspectes de caràcter jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del 
servei. 
 
Vistes les competències atribuïdes en virtut de l’article 52.2 g) 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. 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- INICIAR expedient per a l’assumpció, per part de l’Ajuntament, de la prestació del servei 
d’abastament d’aigua potable al municipi de Riells i Viabrea. 
 
SEGON.- NOMENAR una Comissió d’Estudi formada per: 
 

- 4 regidors de l’equip de govern, designats per l’alcalde 
- Arquitecte Municipal 
- Arquitecte Tècnic Municipal 
- Enginyer Municipal  
- Assessora econòmica Municipal  
- Un representant del Grup polític del PSC 
- Un representant del Grup polític del PdCAT. 
- Un representant ICV-E 
- Una assessor/a Jurídic/a, extern 
- Un Enginyer extern  

 
I representants d’usuaris del servei de subministrament d’aigua potable: 
 

- Junta de Compensació de Can Hosta 
- Junta de Cooperació d’Ordenació Riells i Viabrea 

 
TERCER.- ENCARREGAR a la Comissió d’estudi, que en el termini de 2 mesos, redacti la memòria 
justificativa del servei, projecte d’implantació de l’esmentat servei i el Reglament del servei. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera i als representants 
de les diferents juntes urbanístiques per tal que nomenin representant d’usuaris de servei, amb el 
benentès que, de no presentar proposta de nomenament en el termini de 15 dies, s’entendrà que 
renuncien a formar-ne part de la Comissió d’Estudi.”   
 
 
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 PDeCAT Abstenció 
Sra. Glòria Ribas i Fradera PDeCAT Abstenció 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra PDeCAT Abstenció 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP Abstenció 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E A favor 

 



 

 

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

 
 
 

S’aprova per  7 vots a favor i 4 abstencions. 
 
 
 
13è.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 2CE2017/4 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’Alcalde de la Corporació, mitjançant decret de data 3 de maig de 2017, ha ordenat la incoació de 
l’expedient de crèdit extraordinari núm. 2CE2017/4, atès que determinada despesa no podrà 
demorar-se fins a l’exercici següent i sent insuficient el crèdit per atendre-les (article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals). 
 
D’entre els recursos citats a l’article 36.2 del Reial decret 500/1990, els crèdits extraordinaris es 
finançaran mitjançant romanent líquid de tresoreria per despeses general, ja que es tracta d’una 
despesa d’inversió sostenible. 
 
D’altre banda, aquesta Corporació té capacitat de contractar una operació de préstec pel baix 
percentatge d’endeutament que registra per finançar les noves inversions proposades. 
 
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció, la regidora de l’àrea, Adriana Puig i 
Durbau, PROPOSA al PLE de la Corporació: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient crèdit extraordinari 2CE2017/4 del pressupost de 
despeses de la Corporació, finançat amb romanent líquid de tresoreria i préstec el detall del qual és el 
següent: 
 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Partida Denominació Import 

Org. Fun. Eco.   

0 1532 61901 Pavimentació carrers      200.000,00 

0 933 62207 Millora Pavelló Municipal     180.000,00   

0 332 62208 Rehabilitació Espai nova biblioteca       70.000,00 

   TOTAL 450.000,00 € 

 

SUPLEMENT DE CREDIT  

Partida Denominació Import 

Org. Fun. Eco.   

0 011 91300 Amortització préstec     230.000,00 

0 920 61902 Altres inversions    160.000,00 
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   TOTAL   390.000,00 € 

 

Que el finançament sigui per romanent líquid de tresoreria i concertació de un nou préstec per finançar 
les inversions proposades. 

FINANÇAMENT 

Partida Denominació Import 

Org.  Eco.   

0  91300 Préstec per inversions      410.000,00 

0  87000 Romanent líquid de tresoreria     430.000,00 

   TOTAL     840.000,00€ 

 

SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des del acabament  del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per 
capítols i el  nou annex d’inversions resultant, al BOP i al tauler d'anuncis.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, es produeix el següent procés de votació: 
 
Josep Maria Bagot i Belfort  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Felipe Juan González i Martín ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Adriana Puig i Durbau ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Patrici Cros i Garcia ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Fernando Rodríguez i Fernández ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Jordi Joan Palau i Fàbregas PDeCAT En contra 
Sra. Glòria Ribas i Fradera PDeCAT En contra 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra PDeCAT En contra 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP En contra 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E En contra 

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

14è.- OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER A INVERSIONS 

Es dóna compte de la següent proposta: 
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“ASSUMPTE: CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER A INVERSIONS 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 3 de maig de 2017, s’ha incoat expedient de modificacions de crèdits per crèdit extraordinari i 
suplement núm. 2CE2017-4 per portar a terme les inversions que es detallen i que es finança 
parcialment en una operació de préstec per import de 410.000,00.- que es detalla: 
 
Partida Denominació Import 

Org. Fun. Eco.   

 

0 

 

342 

 

62207 
Millora Pavelló Municipal 

     

180.000,00   

 

0  

 

920 

 

61902 
Inversions vàries 

 

160.000,00 

 

0 

 

332 

 

62208 
Rehabilitació Espai nova  Biblioteca  

       

70.000,00 

   
TOTAL 

410.000,00 € 

 

La secretària- interventora ha emès els corresponent informe de data 10 de maig de 2017. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb l’article 49 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 l’article 36.2 del RD 500/90, de desenvolupament 
de la Llei, en cas de modificació del pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les 
despeses d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit. 
 
2. L’Ajuntament de Riells i Viabrea té aprovat el pressupost de l’exercici corrent.  
 
3. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, en relació amb l’article 3.2 de la LGEP. 
 
D’acord amb allò exposat, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, es proposa al PLE 
l’adopció de l’ACORD que segueix: 
 
PRIMER.- CONCERTAR una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, per finançar 
les inversions esmentades per import de410.000,00 €, amb l’entitat que ofereixi les millors condicions 
financeres i condicionada sempre d’acord al compliment de prudència financera publicada 
mensualment a través del BOE pel MINHAP i a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdits Exp. 
2CE2017/4. 

 
SEGON.- GARANTIR el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit amb 
l’afectació dels ingressos procedents dels capítols I al III (taxes i/o preus públics), els quals tenen una 
relació directa amb la despesa d’inversió finançada amb l’operació de crèdit, per import de 
410.000,00,-€. 
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TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- FACULTAR l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, amb l’entitat financera que ofereixi 
les millors condicions financeres per aquesta Corporació.” 
 
 
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 PDeCAT En contra 
Sra. Glòria Ribas i Fradera PDeCAT En contra 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra PDeCAT En contra 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP En contra 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E En contra 

 
S’aprova per  6 vots a favor i 5 en contra. 
 
 
 
15è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM I IpRiV-
PSC-CP REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA 
MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS PRIORITÀRIES REFERENT A 
LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA MILLORA DELS 
SERVEIS PÚBLICS I L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS PRIORITÀRIES 
 
Es dóna compte de la següent Moció que presenten els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i IpRiV-
PSC-CP: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM I IpRiV-PSC-CP 
REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA 
MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS PRIORITÀRIES 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera va 
suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda 
l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers, va suposar 
una forta restricció en els primers anys de consolidació dels comptes municipals. D’altra banda, la 
prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la 
Constitució que posava els interessos dels bancs per davant de l’ interès públic. Finalment, una 
vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els ajuntament es troben 
amb la restricció de la regla de la despesa que limita l’increment dels pressupostos municipals al 
creixement de l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat 
un increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania. 
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Si bé la pròpia Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma 
com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-los en 
etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist 
reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de seguir 
aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials existents, així com a la 
implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica. 
 
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense considerar el pes 
de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració, resultant aquesta distribució 
clarament injusta amb les comunitats autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments 
s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa provoca que acumulin 
superàvits estructurals que després serveixen per compensar l’ incompliment dels objectius de dèficit 
del propi Estat espanyol. 
 
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius acumulant 
superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los aturats als bancs, 
conservant només un petit marge per a inversions financerament sostenibles. L’any 2016 el superàvit 
de les administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels 
superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions. 
 
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de Ministres, no 
incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, amb l’agreujant que no serà 
d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny. 
 
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per evitar els 
excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de ser proporcionades i 
coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els 
ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i tinguin romanent de 
tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los a disposició de la 
ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o bé per dur a 
terme aquelles inversions necessàries per al municipi. 
 
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions d’euros, un 
0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 
 
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum d’endeutament i 
gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 
 
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora canvis en la 
destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a inversions 
financerament sostenibles es veurà molt condicionat per l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels 
pressupostos de l’Estat. 
 
Per tot l’exposat, els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i IpRiV-PSC-CP proposen l’adopció dels 
següents ACORDS: 

 
PRIMER.- INSTAR al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments puguin 
invertir, sense cap més limitació que no sigui la garantia del compliment del període mig de pagament 
-PMP-, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta inversió no computi 
en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 
 
SEGON.- INSTAR al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio d’endeutament 
inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de tresoreria per a l’execució 
d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la 
despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural que pugui 
comportar la inversió. 
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TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies.” 

 
 

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

 
S’aprova per  8 vots a favor i 3 abstencions 
 
 
 
16è.- INFORMES REGIDORIES 
 
Sr. Francesc Tapia: 
Volia informar que hem fet avanços amb l’empresa ADAMO i, com a molt, en dos anys tindrem la fibra 
òptica instal·lada a tot el municipi. Començaran pel polígon, Alba de Liste, i poc a poc a tot el municipi. 
De moment és una confirmació verbal, però estem negociant. 
 
Sr. Felipe J. González: 
Al passat Ple el Sr. José Giménez Yniesta va fer unes afirmacions que no eren certes: va dir que no 
havíem contestat a una instància, i realment la instància no havia entrat per registre. La van entrar 
dos dies desprès del Ple. També va dir que no se li havia fet el pagament d’unes factures, i el 
pagament estava fet 4 dies abans del Ple. 
Ell sabia que avui li contestaria i no ha vingut al Ple. 
 
Sr. Alcalde: 
A més el pagament no s’ha fet abans perquè havia de portar unes factures, perquè no ens quadrava 
l’import  que demanaven amb la subvenció. 
 
 
17è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ IpRiV-PSC-CP  EN RELACIÓ A 
LES INDICACIONS DELS SENYALS DE TRÀNSIT EN CATALÀ 
 
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  Moció, per 
urgència, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 

S’introdueix la següent Moció presentada pel grup polític municipal d’IpRiV-PSC-CP: 

 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ IpRiV-PSC-CP  EN RELACIÓ A LES 
INDICACIONS DELS SENYALS DE TRÀNSIT EN CATALÀ 
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Atès que a les darreres setmanes hem assistit, un cop més, a tensions innecessàries i contraproduents 
en relació amb l'ús de la llengua a Catalunya.  
 
Atès que aquest cop l'objecte de la polèmica han estat les indicacions amb text escrit que acompanyen 
els senyals de trànsit als municipis.  
 
Atès que les senyals de trànsit són pictogrames reconeguts internacionalment. 
 
Atès que l’article 143 de l’Estatut d’autonomia estableix la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya, en relació a la llengua pròpia, pel que fa a la determinació de l’abast, usos i efectes jurídics 
de la seva oficialitat, així com la normalització lingüística del català.   
 
Atès que al Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei de carreteres, 
al seu article 42.6, assenyala que "els indicadors de senyalització de la circulació a les carreteres de 
Catalunya han de ser, almenys, en català". 
 
Atès que els texts amb que s'acompanya un senyal de prohibició només poden ser, segons el Conveni 
de Viena (article 8.4 i annex 9.1a), restriccions o excepcions a la prohibició. 
 
Atès que hi ha normativa catalana reguladora de la llengua dels senyals, i per tant no es pot considerar 
aplicable a Catalunya la imposició forçosa del castellà del Reial decret legislatiu 339/1990 i del Reial 
decret 1428/2003, de 21 de novembre. 
 
Atès que al llarg dels anys no s’ha generat cap tipus d'incidència comunicativa respecte al correcte ús 
per part de la ciutadania en la seva mobilitat. 
 
Atès que considerem que s’ha de poder continuar utilitzant només la llengua catalana en aquestes 
plaques distintives que hi ha col·locades a la via pública. 
 
Atès tot l'indicat anteriorment, el Grup polític municipal d’ IpRiV-PSC-CP, proposem al Ple de 
l’ajuntament els ACORDS següents: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR al Govern de l’Estat espanyol que permeti que els texts addicionals als 
senyals de trànsit estiguin redactats exclusivament en català i que la seva infracció sigui sancionable. 
 
SEGON.- SOL·LICITAR al Govern de l'Estat espanyol que presenti un projecte de llei al Congrés dels 
Diputats, a fi i efecte de modificar l’article 56  del Text Refós de la Llei de Trànsit (Reial Decret 
Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre) i, en conseqüència, procedeixi també a la modificació de l’article 
138 del Reglament General de Circulació (Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre), que permeti 
que les indicacions dels senyals es puguin expressar en la llengua pròpia a cada comunitat autònoma. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR al Govern de l'Estat espanyol que modifiqui el Reglament General de 
Circulació, en consonància amb el tenor del redactat del Text refós proposat, i permetin que la llengua 
que inclou o acompanya als panells de senyalització de les vies públiques, i inscripcions, figurin en la 
llengua oficial de la Comunitat autònoma reconeguda al respectiu Estatut d’Autonomia, quan el senyal 
resti ubicat a l’àmbit territorial de la Comunitat.  
 
QUART.- TRASLLADAR els acords aprovats al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, al 
Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya; així com a les entitats municipalistes FMC i 
ACM.” 
 
 
Sotmesa a votació la Moció, es produeix el següent procés de votació: 
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Josep Maria Bagot i Belfort  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Felipe Juan González i Martín ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Adriana Puig i Durbau ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Patrici Cros i Garcia ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Fernando Rodríguez i Fernández ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Jordi Joan Palau i Fàbregas PDeCAT A favor 
Sra. Glòria Ribas i Fradera PDeCAT A favor 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra PDeCAT A favor 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP A favor 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E En contra 

 
S’aprova per  10 vots a favor i 1 en contra. 
 
 

   
18è.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
Sr. Jordi Palau: 
M’han dit que a Fogueres de Montsoriu hi ha 
molt poca pressió d’aigua. Sabeu quin és el 
motiu? 

Sr. Patrici Cros: 
Això l’hauria de preguntar, però normalment quan 
hi ha una avaria baixen la pressió fins que estigui 
arreglada. 

 
 
 
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 20.45h. 
En dono fe.  
 
 
 
La Secretària-Interventora   
                                                                                                                  Vist i plau 
                                                                                                                     L’alcalde 
 
 
 
 
 
Montserrat Bertran i Roca                                                      Josep Maria Bagot i Belfort  
 
 
Riells i Viabrea, 22 de maig de 2017 


