ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 30 DE MAIG DE 2016, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
(ACTA NÚM. 04/2016)
A Riells Viabrea, el dia 30 de maig de 2016.
Essent les dinou hores, degudament convocada pel Sr. Batlle, es reuneix a la Sala de Plens de
l’ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Mª Bagot i Belfort, la Corporació
municipal en Ple, a l’efecte de celebrar sessió extraordinària en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS
Sr. Felipe Juan González i Martín
Sra. Adriana Puig i Durbau
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón
Sr. Patrici Cros i Garcia
Sr. Fernando Rodríguez i Fernández
Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas
Sra. Glòria Ribas i Fradera
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra (S’incorpora al Ple en el punt nº 5)
Sra. Cristina Martínez i Picot
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera
S’excusen:
----------Secretària-Interventora accidental: Na Esperança Ferrer i Martínez
Comprovada l’existència del quòrum legalment establert en l’article 90, del Reial Decret 2.568/86,
de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, la Presidència declara oberta la sessió.

1er.- CONVENI ENTRE L'ASSOCIACIÓ CLUB CREATIU JOVE RIELLS I VIABREA I
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE L'ESPAI
BIOMASSA 1 PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL
Es dóna compte de la següent proposta:
“CONVENI ENTRE L'ASSOCIACIÓ CLUB CREATIU JOVE RIELLS I VIABREA I
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE L'ESPAI
BIOMASSA 1 PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL.
Vist el projecte del conveni entre l’Associació Club Creatiu Jove Riells i Viabrea i l'Ajuntament de
Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l'espai “biomassa 1” per activitats associatives
d’interès general, quina transcripció literal és la següent:
I. “ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, l’ ASSOCIACIÓ CLUB CREATIU JOVE RIELLS I VIABREA amb NIF G17780990 i inscrita
al Registre Municipal d’Associacions de Riells i Viabrea, representada per Josep Ma. Montplet Calls
amb DNI 77907153N.
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I de l’altra l’ AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu alcalde,
l’Il·lm. Josep Maria Bagot i Belfort.

II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ
L’Associació Club Creatiu Jove Riells i Viabrea és una entitat sense ànim de lucre constituïda per
treballar per els següents fins:
- Realitzar totes les activitats de caire recreatiu que s'acordin.
- Fomentar les activitats de caire cultural dirigides al públic en general.
- Dirigir, fomentar i controlar totes les activitats esportives que es fomentin dins el
municipi de Riells i Viabrea.
- La celebració d'actes culturals, socials, reunions, excursions, etc.
- Desenvolupar el benestar del soci mitjançant programes informatius no podent utilitzar
el Club per finalitats polítiques ni d'altres que no es contemplin en les finalitats d'aquesta
associació.
L’Ajuntament té la titularitat del Pavelló Polivalent, ubicat al C/ Maria Martí Valls i l'Espai Biomassa
1 i Biomassa 2, ubicats al final del Camp de Futbol. A petició de l’associació Club Creatiu Jove Riells
i Viabrea (d'aquí en endavant "Associació") aquest Ajuntament manifesta la voluntat de cedir l’ús
temporal i gratuït de l’Espai Biomassa 1 per tal que l'Associació puguin fer-ne ús per a les activitats
pròpies de l'entitat i, al mateix temps, deixar sense efecte la cessió d’ús temporal i gratuït de
l’Espai 5 del Pavelló Polivalent del qual gaudia l'Associació per aquesta mateixa finalitat.
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents

III. PACTES
PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït de l'Espai Biomassa 1 a
l’Associació per tal que hi puguin fer les tasques pròpies de l'entitat.
SEGON.- Es facilitarà a l'Associació una clau per accedir al seu espai i l’Ajuntament en tindrà una
còpia. Si aquest espai es troba dins d’un edifici més gran (Pavelló, Casal del Poble, Nau Municipal)
també es facilitarà la clau d’aquest edifici a l’associació per tal que aquesta pugui accedir al seu
espai. Així mateix, si pel bon funcionament de l’activitat que ha de desenvolupar l'Associació cal
accedir a algun altre espai (vestuaris, espai control de llums, etc.) també se’ls facilitarà la clau
d’aquest espai.
TERCER.- L'Associació designarà una persona responsable de la clau/claus de l’espai cedit.
Aquesta persona responsable de les claus no les podrà donar a cap altra persona sense l'exprés
permís d'aquest Ajuntament.
QUART.- L'Associació només utilitzarà l'Espai cedit per als fins acordats amb l’Ajuntament i dins
els dies i horaris que s'acordin. Fora d’aquests dies/horaris no es podrà utilitzar l’espai cedit.
CINQUÈ.- L’Associació es farà responsable de la cura i neteja del seu espai i en cap cas aquest
espai podrà ser modificat i/o alterat sense l’exprés permís d’aquest Ajuntament.
SISÈ.- L'Associació serà l'única responsable dels danys que puguin ocasionar-se ja siguin directa o
indirectament conseqüència de la utilització de les instal·lacions cedides, eximint de tota
responsabilitat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
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SETÈ.- Aquest conveni s’estableix per un termini de quatre anys, prorrogable d’any en any fins
esgotar el termini màxim total de vuit anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per escrit, la
seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de cadascuna de les
pròrrogues en el seu cas.
VUITÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes
formalitats emprades.
NOVÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.”
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’Associació Club Creatiu Jove Riells i Viabrea i l'Ajuntament
de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l'espai “biomassa 1” per activitats associatives
d’interès general.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui
necessària per l’efectivitat de l’acord.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.”

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels regidors assistents, 10
dels 11 que de fet i de dret integren la corporació municipal.

2on.- CONVENI ENTRE L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GM VERTICAL I L'AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE L'ESPAI BIOMASSA 2 I EL
ROCÒDROM PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL
Es dóna compte de la següent proposta:
“CONVENI ENTRE L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GM VERTICAL I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I
VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE L'ESPAI BIOMASSA 2 I EL
ROCÒDROM PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL
Vist el projecte del conveni entre l’ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GM VERTICAL i l’ AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA relatiu a l’ús temporal i gratuït de l'espai “biomassa 2” i el rocòdrom per
activitats associatives d’interès general, quina transcripció literal és la següent:
I. “ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, l’ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GM VERTICAL amb NIF G55088959 i inscrita al Registre
Municipal d’Associacions de Riells i Viabrea, representada per Silvia Raneda Lozano amb DNI
43524338N.
I de l’altra l’ AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu alcalde,
l’Il·lm. Josep Maria Bagot i Belfort.

II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ
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L’Associació Esportiva GM Vertical és una entitat sense ànim de lucre constituïda per treballar per
els següents fins:
-

Facilitar el descobriment del medi natural i/o la comprensió dels fenòmens biològics.
Afavorir la presa de consciència i la responsabilització dels individus en les seves
relacions amb el medi.

L’Ajuntament té la titularitat de l'Espai Biomassa 1, l'Espai Biomassa 2 i el Rocòdrom, ubicats al
final del Camp de Futbol. A petició de l’associació esportiva GM Vertical (d'aquí en endavant
"Associació") aquest Ajuntament manifesta la voluntat de cedir l’ús temporal i gratuït de l’Espai
Biomassa 2 i el Rocòdrom per tal que l'Associació puguin fer-ne ús per a les activitats pròpies de
l'entitat.
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents

III. PACTES
PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït de l'Espai Biomassa 2 i el
Rocòdrom, ubicat al final del Camp de Futbol a l’Associació per tal que hi puguin fer les tasques
pròpies de l'entitat.
SEGON.- Es facilitarà a l'Associació una clau per accedir al seu espai i l’Ajuntament en tindrà una
còpia. Si aquest espai es troba dins d’un edifici més gran (Pavelló, Casal del Poble, Nau Municipal)
també es facilitarà la clau d’aquest edifici a l’associació per tal que aquesta pugui accedir al seu
espai. Així mateix, si pel bon funcionament de l’activitat que ha de desenvolupar l'Associació cal
accedir a algun altre espai (vestuaris, espai control de llums, etc.) també se’ls facilitarà la clau
d’aquest espai.
TERCER.- L'Associació designarà una persona responsable de la clau/claus de l’espai cedit.
Aquesta persona responsable de les claus no les podrà donar a cap altra persona sense l'exprés
permís d'aquest Ajuntament.
QUART.- L’Associació només utilitzarà l'Espai cedit per als fins acordats amb l’Ajuntament i dins
els dies i horaris que s'acordin. Fora d’aquests dies/horaris no es podrà utilitzar l’espai cedit.
CINQUÈ.- L’Associació es farà responsable de la cura i neteja del seu espai i en cap cas aquest
espai podrà ser modificat i/o alterat sense l’exprés permís d’aquest Ajuntament.
SISÈ.- L'Associació serà l'única responsable dels danys que puguin ocasionar-se ja siguin directa o
indirectament conseqüència de la utilització de les instal·lacions cedides, eximint de tota
responsabilitat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
SETÈ.- Aquest conveni s’estableix per un termini de quatre anys, prorrogable d’any en any fins
esgotar el termini màxim total de vuit anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per escrit, la
seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de cadascuna de les
pròrrogues en el seu cas.
VUITÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes
formalitats emprades.
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NOVÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.”
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GM VERTICAL i l’ AJUNTAMENT
DE RIELLS I VIABREA relatiu a l’ús temporal i gratuït de l'espai “biomassa 2” i el rocòdrom per
activitats associatives d’interès general.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui
necessària per l’efectivitat de l’acord.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.”

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels regidors assistents, 10
dels 11 que de fet i de dret integren la corporació municipal.

3er.- CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ MONTCABRERA TEATRE I L'AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE L'ESPAI 6 DEL PAVELLÓ
POLIVALENT PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL.
Es dóna compte de la següent proposta:
“CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ MONTCABRERA TEATRE I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I
VIABREA RELATIU A L’ÚS TEMPORAL I GRATUÏT DE L'ESPAI 6 DEL PAVELLÓ POLIVALENT
PER ACTIVITATS ASSOCIATIVES D’INTERÈS GENERAL.
Vist el projecte del conveni entre l’ ASSOCIACIÓ MONTCABRERA TEATRE i l’ AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA relatiu a l’ús temporal i gratuït de l'espai 6 del pavelló polivalent per activitats
associatives d’interès general, quina transcripció literal és la següent:

I. “ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, l’ ASSOCIACIÓ MONTCABRERA TEATRE amb NIF G55229181 i inscrita al Registre
Municipal d’Associacions de Riells i Viabrea, representada per Rafael Aguilar Latiegui amb DNI
37234202P.
I de l’altra l’ AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu alcalde,
l’Il·lm. Josep Maria Bagot i Belfort.

II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ
L’Associació Montcabrera Teatre és una entitat sense ànim de lucre constituïda per treballar per els
següents fins:
- Promoció de l'espectacle teatral en el seu entorn immediat.
- Consideració de l'extensió de l'activitat en altres espais no propis.
- Acceptació d'intercanvis artístics amb altres formacions escèniques.
- Priorització de muntatges escènics propis d'autors catalans.
- Promoció de muntatges d'autors no catalans versionats en la nostra llengua.
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-

Foment de la formació teatral integral, no limitant l'activitat a la simple interpretació.
Motivació de la transversalitat dels projectes amb el teixit social i associatiu.

L’Ajuntament té la titularitat del Pavelló Polivalent ubicat al C/ Maria Martí Valls. A petició de
l’associació Montcabrera Teatre (d'aquí en endavant "Associació") aquest Ajuntament manifesta la
voluntat de cedir l’ús temporal i gratuït de l’Espai 6 del Pavelló Polivalent per tal que l'Associació
puguin fer-ne ús per a les activitats pròpies de l'entitat.
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents

III. PACTES
PRIMER.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea cedeix l’ús temporal i gratuït de l’Espai 6 del Pavelló
Polivalent a l’Associació per tal que hi puguin fer les tasques pròpies de l'entitat.
SEGON.- Es facilitarà a l'Associació una clau per accedir al seu espai i l’Ajuntament en tindrà una
còpia. Si aquest espai es troba dins d’un edifici més gran (Pavelló, Casal del Poble, Nau Municipal)
també es facilitarà la clau d’aquest edifici a l’associació per tal que aquesta pugui accedir al seu
espai. Així mateix, si pel bon funcionament de l’activitat que ha de desenvolupar l'Associació cal
accedir a algun altre espai (vestuaris, espai control de llums, etc.) també se’ls facilitarà la clau
d’aquest espai.
TERCER.- L’Associació designarà una persona responsable de la clau/claus de l’espai cedit.
Aquesta persona responsable de les claus no les podrà donar a cap altra persona sense l'exprés
permís d'aquest Ajuntament.
QUART.- L'Associació només utilitzarà l'Espai cedit per als fins acordats amb l’Ajuntament i dins
els dies i horaris que s'acordin. Fora d’aquests dies/horaris no es podrà utilitzar l’espai cedit.
CINQUÈ.- L’Associació es farà responsable de la cura i neteja del seu espai i en cap cas aquest
espai podrà ser modificat i/o alterat sense l’exprés permís d’aquest Ajuntament.
SISÈ.- L'Associació serà l'única responsable dels danys que puguin ocasionar-se ja siguin directa o
indirectament conseqüència de la utilització de les instal·lacions cedides, eximint de tota
responsabilitat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
SETÈ.- Aquest conveni s’estableix per un termini de quatre anys, prorrogable d’any en any fins
esgotar el termini màxim total de vuit anys, si cap de les parts manifesta a la resta, per escrit, la
seva intenció de rescindir-lo, dintre de l’últim trimestre del termini inicial, o de cadascuna de les
pròrrogues en el seu cas.
VUITÈ.- Qualsevol modificació que alteri el que s’ha establert en el present Conveni haurà de
comptar, per a la seva validesa, amb el mutu acord de les parts, expressat amb les mateixes
formalitats emprades.
NOVÈ.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni”.
Atès que aquest espai va ser cedit a l’associació Grup de Teatre Riellenc, mitjançant conveni
aprovat per aquest Ajuntament en sessió plenària de data 11/03/2014.
Atès que el Grup de Teatre Riellenc s’ha dissolt i l’ajuntament torna a disposar d’aquest espai.
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Atès l’informe favorable emès en data 24/02/2014 per Secretaria-Intervenció.
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’ ASSOCIACIÓ MONTCABRERA TEATRE i l’ AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA relatiu a l’ús temporal i gratuït de l'espai 6 del pavelló polivalent per activitats
associatives d’interès general.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui
necessària per l’efectivitat de l’acord.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.”

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels regidors assistents, 10
dels 11 que de fet i de dret integren la corporació municipal.

4art.- CESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE LA PART DE LA
URBANITZACIÓ “FOGUERES DE MONTSORIU” QUE CORRESPON AL MUNICIPI DE RIELLS I
VIABREA
Es dóna compte de la següent proposta:
“ACTA DE CESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA DEL SERVEI
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A LA PART DE LA URBANITZACIÓ “FOGUERES
MONTSORIU” RADICADA A RIELLS I VIABREA.

DE
DE

Vist el projecte de cessió a l’Ajuntament de Riells i Viabrea del servei de subministrament d’aigua a
la part de la urbanització “Fogueres de Montsoriu” radicada a Riells i Viabrea, quina transcripció
literal és la següent:
“A Riells i Viabrea, el dia *** de *** de dos mil setze.
REUNITS
D’una part el senyor JOSEP MARIA BAGOT I BELFORT, Alcalde-President de l’Ajuntament de Riells i
Viabrea.
I d’altra part, el senyor ANTONIO RODÓ CÓ amb NIF núm. 39.088.724-V, i domicili a Masia
Fogueres de Montsoriu s/n d’Arbúcies.
ACTUEN
El primer, senyor JOSEP MARIA BAGOT I BELFORT, en nom i representació de l’ AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA, en ús de les atribucions que li han estat conferides pels articles 21, punts 1, 3 i
4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local; i els articles 51 i següents
del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
El segon en nom i representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE FOGUERES DE
MONTSORIU, en la seva qualitat de President de la Comunitat, degudament facultat per aquest
acte segons acord de la Assemblea General de l’entitat celebrada en data 22 de maig de 2016. El
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NIF de la Comunitat de Propietaris és H17806324 i està domiciliada al carrer Aragó, 65, local 2, de
Barcelona.
Ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal per a l’atorgament d’aquesta ACTA DE CESSIÓ i
MANIFESTEN
I.- La Urbanització de Fogueres de Montsoriu és una urbanització situada a cavall entre els termes
municipals d’Arbúcies i de Riells i Viabrea.
En l’àmbit de Riells i Viabrea (sector R), les obres d’urbanització es van executar d’acord amb el
Projecte d’Urbanització aprovat l’any 1978 i es troben pendents de recepció municipal.
El municipi veí d’Arbúcies va formalitzar la recepció de les obres d’urbanització corresponents al
seu terme municipal en data 16 de maig de 2015.
II.- La Comunitat de Propietaris ha lliurat a l’Ajuntament informació relativa a la xarxa
d’abastament i distribució d’aigua potable, que fins a l’actualitat ha gestionat la mateixa Comunitat.
La descripció dels elements que integren el servei, a grans trets, són els següents:
- Punts de captació de les aigües subterrànies (pous i canonades d’impulsió al dipòsit central). Hi
ha quatre pous, tots ells situats al terme municipal d’Arbúcies: el pou de la Font, el pou del
Pàrquing, el pou del Dipòsit i nou pou Pirineu.
- Dipòsit central, de 500.000 l. Situat també en el municipi d’Arbúcies.
-

Instal·lació de tractament i potabilització de les aigües.

-

Xarxa de distribució. Canonades, arquetes i claus de sectorització.

-

Boques de reg i hidrants i comptadors particulars.

III.- Entre la documentació lliurada consta un informe de gener de 2015, emès per l’empresa
SOREA, que és l’actual gestora del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable del
municipi d’Arbúcies.
D’acord amb aquest informe que s’adjunta com Annex 1, i que ha estat verificat pels tècnics
municipals, hi ha un seguit de millores que cal efectuar, i que seran assumides pels veïns de
Fogueres de Montsoriu a través de contribucions especials:
- Sistema de telecontrol: Instal·lar un sistema de telecontrol al dipòsit i pou del turó de Monfort, al
pous del pàrquing i als pous Pirineu i de la Font.
- Millores en el dipòsit: Arreglar les canonades i vàlvules de sortida del dipòsit, treure l’ hipoclorit
de la cambra de claus realitzant una nova caseta, substituir la bomba de recirculació i arreglar una
bomba del grup de pressió que actualment no funciona.
IV.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea estima que per raons sanitàries, a fi de mantenir i controlar
la qualitat i potabilitat de l’aigua de subministrament domiciliari, i també per coherència amb les
decisions adoptades pel municipi veí d’Arbúcies, resulta procedent acordar la recepció municipal de
les instal·lacions de subministrament d’aigua que discorren en el terme de Riells i Viabrea.
La recepció es realitza sense perjudici que la Comunitat de Propietaris mantingui la gestió del
servei fins que per part de les administracions municipals atorguin conjuntament la concessió del
servei a una empresa especialitzada.
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Tenint en compte els antecedents exposats, les parts actuants, ACORDEN:
PRIMER.- La Comunitat de Propietaris de Fogueres de Montsoriu lliura a l’Ajuntament de Riells i
Viabrea el servei de subministrament d’aigua pel que fa a les xarxes i instal·lacions del servei que
s’ubiquen dins el terme municipal de Riells i Viabrea.
L’anterior recepció municipal es refereix exclusivament al servei de subministrament d’aigua i és,
per tant, una recepció parcial de conformitat amb l’article 169.2 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, que no inclou la resta de
serveis urbanístics existents al sector “R” de Fogueres de Montsoriu encara pendents d’una
avaluació tècnica suficient sobre el grau i estat d’implantació.
SEGON.- La Comunitat de Propietaris de Fogueres de Montsoriu mantindrà la gestió del servei
sense perjudici del control que pugui realitzar l’Ajuntament com a titular de les instal·lacions fins
que no es formalitzi la concessió del servei, conjuntament pels dos municipis de Arbúcies i Riells i
Viabrea, amb una empresa especialitzada.
TERCER.- Les millores pendents d’efectuar:
- Sistema de telecontrol: Instal·lar un sistema de telecontrol al dipòsit i pou del turó de Monfort, al
pous del pàrquing i als pous Pirineu i de la Font.
- Millores en el dipòsit: Arreglar les canonades i vàlvules de sortida del dipòsit, treure l’ hipoclorit
de la cambra de claus realitzant una nova caseta, substituir la bomba de recirculació i arreglar una
bomba del grup de pressió que actualment no funciona.
Seran assumides pels veïns de Fogueres de Montsoriu mitjançant contribucions especials.
I per a què així consti, signen la present ACTA DE CESSIÓ, al lloc i data que figuren a
l’encapçalament”.

Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR l’acta de cessió a l’Ajuntament de Riells i Viabrea del servei de
subministrament d’aigua a la part de la urbanització “Fogueres de Montsoriu” radicada a Riells i
Viabrea, transcrit.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta documentació sigui
necessària per l’efectivitat de l’acord.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.”

Sotmesa a votació la proposta, es produeix el següent procés de votació:

Josep Maria Bagot i Belfort
Felipe Juan González i Martín
Adriana Puig i Durbau
Francisco Miguel Tapia i Melenchón
Patrici Cros i Garcia
Fernando Rodríguez i Fernández
Jordi Joan Palau i Fàbregas

ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
ESQUERRA-GIR-AM
CiU

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
Abstenció
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Sra. Glòria Ribas i Fradera
Sra. Cristina Martínez i Picot
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera

CiU
IpRiV-PSC-CP
ICV-E

Abstenció
Abstenció
Abstenció

S’aprova per 6 vots a favor i 4 abstencions.

5è.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, PER A L’EXERCICI 2016
***En aquest punt s’incorpora al Ple la regidora Sra. Tatiana Cuenca i Dengra.
Es dóna compte de la següent proposta:
“APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA PER A L’EXERCICI 2016

El Ple de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, va aprovar en data 9 de novembre de 2015, el
Pressupost General i la Plantilla de personal funcionari i laboral d’aquesta Corporació per a l’exercici
econòmic 2016.
De conformitat amb el que disposa l’article 283 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, al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 244, de data 21 de desembre de 2015, es va publicar el Pressupost
General i la plantilla per a aquest exercici 2016.
Com a documents annexos al Pressupost General de la Corporació, el Ple ha d’aprovar la Plantilla
de personal, instrument que compleix una funció quantitativa a efectes pressupostaris i la Relació
de llocs de treball, eina de caràcter més organitzatiu, on es descriuen les diverses unitats
orgàniques amb els concrets llocs de treball que les conformen.
Pel que fa a la plantilla, es segueix en la línia que marca la Llei de pressupostos generals de l’Estat,
de dotar únicament les places que siguin estrictament necessàries, sense oblidar l’esperit dels
acords administració - sindicats per la modernització i millora de l’administració pública respecte el
compromís d’estabilitzar i controlar la temporalitat a l’administració. Així i d’acord amb l’article 23
de l’esmentada llei s’oferten les places que estan dotades pressupostàriament, incloses en les
Relacions de llocs de treball o plantilles que estan desenvolupades interinament o temporalment.
També s’oferten les places que han quedat vacants per motius de jubilació o invalidesa permanent
dels seus ocupants respectant les taxes de reposició previstes per la Llei de Pressupostos Generals
de l'Estat per el 2016.
En la Relació de llocs de treball s’hi reflexa la nova estructura, els llocs de nova creació i les
amortitzacions a les unitats orgàniques que correspongui i a més, es fa constar a l’esmentada
relació tots els llocs de treball, independentment si la seva condició és temporal, temporal
conjuntural o en propietat.
Les modificacions a l’alça o a la baixa dels complements s’instrumentalitzarà a traves de decret
d’Alcaldia. En tot cas les modificacions que aquí es preveuen no tindran efecte fins a la data que
així ho disposi l’esmentat decret.
D’acord amb la Llei de Pressupostos generals de l’Estat, amb efectes del dia 1 de gener de 2016,
les retribucions del personal experimentaran un increment del 1%. Aquest increment s’aplicarà des
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de la data esmentada a tots els conceptes salarials, i respecte al complement específic quedarà
reflectit a la Relació de llocs de treball.
En virtut de tot l’anterior, la Regidora delegada de l’Àrea de Personal, proposa al Ple l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- MODIFICAR la plantilla de personal funcionari, laboral, eventual i conjuntural que
s’adjunta en annex 2, agrupat per escales i categories, i que conté les següents modificacions entre
d'altres respecte la plantilla vigent:
Modificacions a la plantilla de funcionaris:
Respecte a la plantilla del 2010
I.
-

s'amortitzen les següents places:
Agutzil
Tècnic/a serveis econòmics

II. es creen la següent plaça:
1 Vigilants/guàrdia municipal
•

es converteix una plaça de vigilant/guàrdia municipal a Sots–Cap de la guàrdia municipal

Modificacions a la plantilla de laborals:
S'amortitzen les següents places:
• 2 Operaris serveis
• Conserge Casal
• Tècnic promoció econòmica
Es creen
• 1
• 2
• 1
• 1

les següents places:
neteja parcial
oficial primera
oficial de segona
cap de brigada

Les places d’origen de les promocions internes, seran automàticament amortitzades, una vegada
realitzats els corresponents concursos - oposició, tanmateix les places esmentades a la plantilla
queden referenciades a la Relació de llocs de treball.
SEGON.- ORDENAR la publicació íntegre de la plantilla al BOP i al DOGC, i trametre'n còpia al
departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat, d’acord
amb el que disposa l’article 28 del reglament del personal al servei de les entitats locals.
TERCER.- APROVAR la Relació de llocs de treball que s’adjunta com annex 1, que conté tots els
llocs de treball de l’Ajuntament de Riells i Viabrea ordenats per unitats orgàniques, essent vàlides a
tots els efectes les denominacions dels departaments i dels llocs, tal com hi consten, així com els
nivells de destinació i l’import dels complements específics que hi són detallats.
ANNEX 1
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
Unitat administrativa: ALCALDIA SECRETARIA, RÈGIM INTERN I SERVEIS ECONÒMICS
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Àrea: SECRETARIA INTERVENCIÓ
TE/ Observacions
Codi

Denominació

D

G

CD

CE

FP

RJ

Lloc

FD

1

Secretari-Interventor

1

A2

26

26.172,86 €

FHN

F

Principal

2

Serveis Administratius
Secretaria Alcaldia

1

C1

22

21.289,66 €

C

F

Principal

Tècnic Gestió Administració
Especial Gestió Ingressos i 1
Personal

A2

18

11.105,92 €

-

L

Principal

1

C1

22

6.170,78 €

-

L

Principal

Vacant PR

5

Serveis Administratius
Atenció al Ciutadà i Registre 1
General

C1

14

3.894,94 €

-

L

Principal

Minusvàlid
Vacant PR

6

Auxiliar d'Atenció al Ciutadà
1
i Registre General

C1

14

2.753,80 €

-

L

E

10

3.933,16 €
1.376,60 €

-

L

Habilitat

3

4

7

Serveis Administratius
Tresoreria Gestió de
Despeses

Missatgeria

2

8.129,80 €

Caixa
Corporativa
2.121,00 €

Secretària Acctal.

Vacant PR

Parcial +biblioteca
Vacant

Correus

CPT:
1.453,50 €

Vacants
1 Jornada 35%

8

Netejadora

1

E

10

7.276,92 €

-

L

Vacant

9

Netejadora

1

E

10

1.373,82 €

-

L

Parcial 21%
Vacant
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Unitat Administrativa: SERVEIS TÈCNICS I URBANISME
4

Oficial de 2ª

1

C2

14

5.400,00 €

-

L

Via pública

5

Conserge Escoles

1

E

10

7.021,98 €

-

L

CEIP BRUC

4.047,90 €

Vacant PR
Reducció Jornada
Vacant

Àrea: SERVEIS TÈCNICS I URBANISME

FD

TE/
Observacions

Codi

Denominació

D

G

CD

CE

FP

RJ

Lloc

1

Tècnic de Gestió
General (urbanisme i
contractació)

1

A2

18

10.877,58 €

-

L

Principal

GAP
Vacant PR

2

Serveis Administratius
Urbanisme i Activitats

1

C2

16

4.281,76 €

-

L

Principal

Vacant PR

3

Conserge Deixalleria
municipal

1

E

12

6.317,08 €

-

L

Vacant PR
50% jornada

Unitat Administrativa: BRIGADA MUNICIPAL
Àrea: OBRES I VIES
Codi

Denominació

D

G

CD

CE

FP

RJ

Lloc

1

Cap de Brigada

1

C1

22

18.969,58 €

LD

L

Via pública

2

Oficial de 1ª

2

C2

14

9.447,90 €

-

L

Via pública

3

Peó

3

E

12

9.417,52 €

-

L

Via Pública

FD/CPT

TE /Observacions

Vacant

2 Vacants

1 PR
2 Vacants
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Unitat Administrativa: VIGILANTS MUNICIPALS
Àrea: GOVERNACIÓ
Codi

Denominació

D

G

CD

1

Cap de Guàrdia
Municipal

1

E

14

2

Sots-Cap

1

E

14

3

Vigilants

5

E

14

CE

22.680,70 €

15.913,10 €

15.913,10 €

FP

RJ

Lloc

LD

F

Policia

LD

F

Policia

-

F

Policia

CPT/FD

TE/ Observacions

CE inclou 150 €
nocturnitat

2.896,18 €

1.269,38 €
/4.534,56 €

1.269,38 €

CE inclou 150 €
nocturnitat

CE inclou 150 €
nocturnitat
1 vacant

Unitat administrativa: SERVEIS ATENCIÓ A LES PERSONES, CULTURA I JOVENTUT I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Àrea: CULTURA
Codi

Denominació

D

G

CD

CE

FP

RJ

Lloc

FD

TE /Observacions

1

Cap de Secció
TAE Cultural

1

A2

18

13.810,10 €

-

L

Cultura
Can Plana

Vacant
Diplomat

2

Serveis administratius
cultura Relacions
amb Entitats

1

C2

16

8.050,84 €

-

L

Cultura
Can Plana

Vacant

3

Bibliotecària

1

C1

14

(OAC)

-

L

Biblioteca

4

Zelador del mercat

1

E

10

1.672,30

-

L

Via Pública

Parcial
Vacant

Parcial 16%
Vacant
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ANNEX 2
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA

1.- FUNCIONARIS DE CARRERA

Designació Plaça

Número

Escala

Sotsescala

Classe

Grup

Secretari/ària-Interventor

1

Habilitat caràcter
nacional

Secretaria

Administratiu/iva

1

Administrativa
Serveis
especials

Guàrdia
Municipal

E

A2

Cap de Guàrdia

1

Administració
general
Administració
especial

Sots-Cap

1

Administració
especial

Serveis
especials

Guàrdia
Municipal

E

5

Administració
especial

Serveis
especials

Guàrdia
Municipal

E

Vigilants/guàrdies
TOTAL:

Vacants

C1

1

9

1

2.- CÀRRECS DIRECTIUS/REGIDORS EN EXCLUSIVA O DEDICACIÓ PARCIAL
Designació Plaça
Alcalde
Regidoria Règim Intern Serveis
Administratius
Regidoria Guàrdia Municipal
TOTAL:

Número
1

Grup
A1

1
1
3

A1
A1

3.- PERSONAL LABORAL

Designació Plaça
Tècnic Gestió Ingressos i
Personal
Tècnic Gestió Urbanisme i
Contractació
Tècnic Gestió Cultural
Serveis Administratius
Tresoreria i Gestió de Despeses

Número

Tipologia

Grup

Vacants

1

Tècnics mitjans

A2

1PR

1
1

Tècnics Mitjans
Tècnics Mitjans

A2
A2

1PR
1

1

Administratius o assimilats

C1

1PR
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Serveis Administratius
Urbanisme i Activitats
Serveis Administratius Atenció
al Ciutadà i
Registre General
Auxiliar Atenció al
Ciutadà i Registre
General
Serveis Administratius Cultura
Relacions amb entitats
Serveis Administratius
Aux, Biblioteca
Missatgeria
Netejadores
Conserge Deixalleria
Cap de brigada

1

Administratius o assimilats

C2

1

1

Administratius o assimilats

C1

1PR

1

Administratius o assimilats

C1

1

1

Administratius o assimilats

C2

1

1
2
2
1
1

Administratius o assimilats
Associacions Professionals
Associacions Professionals
Associacions Professionals
Associacions Professionals

C1
E
E
E
C1

1
2
2
1PR
1

Oficial 1a.
Oficial 2ª

2
1

Associacions Professionals
Associacions Professionals

C2
C2

Peó
Conserge Escoles
Zelador del mercat

3
1
1

Associacions Professionals
Associacions Professionals
Associacions Professionals

E
E
E

2
1PR
1PR
2
1
1

TOTAL:

24

CLAU DELS SÍMBOLS:
C = Codi
Denominació = denominació i ordenació dels llocs de treball
D = dotació, número d’efectius
G = grup de classificació
CD = nivell complement de destí
CE = Complement específic
FP = forma de provisió (FHN = funcionari habilitat de caràcter nacional; C = concurs; LD = lliure designació; CI =
concurs interadministratiu;
RJ = règim jurídic previst ( F = funcionari; L = laboral)
Lloc = ubicació física del lloc de treball
FD = Factors dedicació;
TE = Titulació específica
Observacions: PI = promoció interna
PR= Vacant Pendent Regularitzar”

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

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

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

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

6è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE ERC-GIR-AM PER A LA
MILLORA DE LES ESTACIONS I EL SERVEI DE RENFE A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA.
Es dóna compte de la següent Moció que presenta al Ple el grup polític municipal d’ERC-GIR-AM:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE
ERC-GIR-AM PER A LA
MILLORA DE LES ESTACIONS I EL SERVEI DE RENFE A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
La vertebració d'una línia ferroviària eficaç assegura l'equilibri territorial, ja que possibilita i dóna
accés a més oportunitats en el terreny laboral, formatiu i social de les persones. A més, la manca
d'aquest servei afecta d'una manera molt directa a les possibilitats de comunicació d'aquelles
persones que no disposen de vehicle propi, sent una vulneració dels seus drets fonamentals.
Al mateix temps, una oferta precaritzada i insuficient de transport públic ferroviari obliga a fer una
utilització compulsiva del vehicle privat, amb repercussions negatives per a la seguretat de les
persones i el medi ambient.
La mala qualitat del servei que ofereix RENFE/ADIF a Catalunya causa gravíssimes molèsties a
milers de ciutadans i ciutadanes en els seus desplaçaments i genera danys econòmics, socials i
ambientals.
El dèficit d’inversions públiques acumulat durant els darrers anys sota governs espanyols de tot
caire, ha contribuït a què el transport públic a Catalunya sigui especialment vulnerable. Els usuaris
de la xarxa ferroviària són víctimes continuades d’un mal servei, patint freqüents incidències i
retards pràcticament a diari. La mateixa RENFE, fins i tot, reconeix línies amb un 60%
d’incompliment d’horaris, fet que pretén millorar canviant els horaris dels trens en comptes de
millorar l’estat de les infraestructures i del material rodant. A Catalunya s’ha arribat a una situació
esperpèntica en què els temps de trajecte són majors avui que dècades enrere.
Aquesta falta d’inversió comporta una manca de seguretat i impedeix poder generalitzar una major
freqüència de trànsit, limitant la possibilitat de poder acollir més ciutadans que utilitzin el transport
públic. És cert que s’ha augmentat la freqüència en determinats trams, però la mesura no s’ha vist
acompanyada amb les corresponents inversions en senyalització i control, per tant, s’ha precaritzat
encara més la seguretat de la xarxa. Cal exigir de forma immediata la millora en els sistemes de
control existents i no aplicar, com a mesura de precaució, la reducció de la velocitat dels combois,
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aplicada des de l’accident de l’Alvia a Santiago de Compostel·la, tot equiparant l’Alta Velocitat amb
el sistema de Rodalies.
Malgrat els esforços del Govern català per tal d’intentar reconduir la situació i minimitzar les
conseqüències dels incidents, el fet que sigui l’Estat qui pren les decisions, tingui la major part de
les competències i decideixi les inversions, ha impedit l’aplicació efectiva de les mesures
correctores proposades des de Catalunya.
La política de planificació ferroviària espanyola s’ha centrat en invertir desmesuradament en línies
d’AVE que pretenen potenciar la capitalitat de l’estat unint Madrid amb les capitals de província
espanyoles, en comptes d’invertir per millorar les línies de regionals o rodalies. Així, mentre els
AVE de la major part de l’Estat estan infrautilitzats, els regionals i rodalies catalans estan saturats i
arriben amb retard. Afegir que més de tres anys després de la seva inauguració, els AVE GironaBarcelona encara desenvolupen una velocitat mitjana de 157 km/h, la mateixa que són capaços de
desenvolupar els trens “Mitja Distància” en una via convencional.
Els gironins i gironines pateixen diàriament les conseqüències d'aquesta nefasta gestió de Renfe
per part del govern espanyol. El tren convencional, les línies Portbou-Girona-Barcelona (R11),
Mataró-Blanes-Figueres-Portbou (RG1) i Puigcerdà-Ripoll-Barcelona (R3), el tren social de la
majoria de la gent de les comarques gironines, i de part de les de Barcelona, es troba
menysvalorat i menystingut. Fins i tot aquesta darrera línia ha vist amenaçada la seva existència
com ho va ser la línia Lleida-la Pobla de Segur.
Aquestes línies pateixen una falta d'inversions endèmica que no es correspon en absolut amb
l’augment del nombre de viatgers que hi ha hagut en els últims anys, ni amb el desenvolupament
econòmic del territori. A part, la gran majoria de les 28 estacions de RENFE de la demarcació de
Girona estan en pèssimes condicions. Estacions deshumanitzades sense personal d’ADIF o de
RENFE que ofereixi atenció i informació als passatgers. Ni tan sols compten amb panells
informatius on s’informi dels trens que hi han de tenir parada o màquines d’autovenda de bitllets,
la il·luminació és insuficient i a vegades fins i tot inexistent i no hi ha lavabos públics. És cert que
en algunes ocasions la manca d’informació estàtica o d’il·luminació és deguda a actes vandàlics,
però no és menys cert que ni RENFE ni ADIF han pres les mesures adequades per instal·lar
sistemes antivandàlics per protegir la informació o els fanals adequadament. A aquestes
mancances s’hi afegeix la degradació natural per la manca de manteniment continuat de forma
generalitzada a tota la xarxa gironina.
Aquesta manca d’inversió provoca que les estacions es trobin en pèssimes condicions. A moltes, les
andanes no s’han adaptat al nou material rodant o a les seves composicions, dificultant a persones
amb mobilitat reduïda pujar i baixar dels vagons amb una mínima seguretat. Aquest fet afecta
especialment, entre altres, a les estacions de Portbou, Llançà, Vilamalla, Sant Miquel de Fluvià,
Sant Jordi Desvalls, Bordils-Juià i Celrà.
Per aquests motius el grup polític municipal d’ERC-GIR-AM, proposa al Ple d’aquesta corporació
l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- EXIGIR a ADIF, i en conseqüència al Govern de l’Estat espanyol, que des del Ministeri
de Foment s’executin les mesures i la inversió necessària per portar a terme un pla urgent de
millora i mantenint de les línies ferroviàries R11, RG1 i R3, per tal de millorar la freqüència de pas,
el servei, la seguretat i la reducció del temps emprat en els trajectes.
SEGON.- INSTAR el Govern de l’Estat espanyol a realitzar les inversions necessàries a les
instal·lacions fixes, andanes i estacions, tant de RENFE com d’ADIF, de la demarcació de Girona per
assegurar que totes les estacions disposin d’un accés adequat als trens per a les persones amb
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mobilitat reduïda, una bona il·luminació i senyalització a totes les estacions, un accés segur a les
andanes a través de passos soterrats o elevats, que s'anunciï per megafonia a més dels panells
informatius els trens que hi han de tenir parada o pas i que disposin de lavabos públics adaptats.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al president de RENFE i al
president d’ADIF i al Govern de la Generalitat de Catalunya.”

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

I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les 19.25
h. En dono fe.
La Secretària-Interventora acctal.
Vist i plau
L’alcalde

Esperança Ferrer i Martínez

Josep Maria Bagot i Belfort

Riells i Viabrea, 30 de maig de 2016
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