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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 9 
DE MAIG DE 2016,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 03/2016) 
 
A Riells Viabrea, el dia  9 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 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 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. 
 
Oberta la sessió, el Sr. Batlle expressa en nom del Consistori,  la condolença pel traspàs el 
proppassat dia 30 d’abril, del company i amic, Sr. Joan Caballero, arquitecte municipal, a qui li 
dedica unes sentides paraules d’agraïment i proposa un moment de silenci com a senyal de record i 
respecte. 
Els assistents a la sala de Plens fan un emotiu moment de silenci en homenatge al finat. 
 
 
1er.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE L’ESBORRANY DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR,  DE DATA  21/03/2016 (ORDINÀRIA)   

 
Es presenta per a l’aprovació del Ple l’acta de la sessió núm. 02/2016 (ordinària) corresponent al 
dia 21-03-2016. 
 
 
Sotmesa a votació l’acta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
2on.-  DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, TANCAT A  
03/05/2016. 

 
A) Resolucions d’Alcaldia 
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Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 17-03-2016 fins el 03-05-2016, 
donant-se per assabentats de les següents: 

NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 
2016 / 151 17/03/2016 DECRET D'ALCALDIA decret arxiu i sanció 28/16 
2016 / 152 17/03/2016 DECRET D'ALCALDIA decret incoar exp. Net. Parc. 31/16 
2016 / 153 17/03/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT, MARÇ 
2016 / 154 23/03/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL I 
  PLENS ALS REGIDORS D'AQUEST AJUNTAMENT, MARÇ 

2016 / 155 30/03/2016 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. Parc. 36/16 
2016 / 156 30/03/2016 DECRET D'ALCALDIA incoar expedient net. Parc. Exp. 35/16 
2016 / 157 30/03/2016 DECRET D'ALCALDIA Nomenament contenciós 78/2016 expedient 
 Expropiacions 
2016 / 158 30/03/2016 DECRET D'ALCALDIA DONAR-LI A LES TREBALLADORES SRES. Mª DOLORS  
 VERDAGUER I CRISTINA TORRES UNA GRATIFICACIÓ  
 EXTRAORDINÀRIA PEL REPARTIMENT DE LA NOVA  
 PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS DEL CENTRE CULTURAL 
2016 / 159 31/03/2016 DECRET D'ALCALDIA Adjudicació contracte exp. 8/16 
2016 / 160 31/03/2016 DECRET D'ALCALDIA PAGAMENT DIDACK'S CLIMBING POLIESP. ROCÒDROM 

2016 / 161 31/03/2016 DECRET D'ALCALDIA DECRET ORDRE EXECUCIÓ EXP. NET. PARC.60/15 
2016 / 162 01/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 224/15 
2016 / 163 01/04/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVAR PAGAMENT MATERIAL ROCÒDROM NUS  
 ESPORTS DE MUNTANYA 
2016 / 164 04/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia divisió horitzontal exp. 20/16 
2016 / 165 04/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia divisió horitzontal exp. 18/16 
2016 / 166 05/04/2016 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. 37/16 net. Parc. 
2016 / 167 05/04/2016 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. Parc. 34/16 
2016 / 168 06/04/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre exp. Net. 20/15 
2016 / 169 06/04/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre exp. 48/15 
2016 / 170 06/04/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre exp. Net. 34/15 
2016 / 171 06/04/2016 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS TRÀNSIT 
2016 / 172 07/04/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre neteja parcel.la 28/15 
2016 / 173 08/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 62/16 
2016 / 174 12/04/2016 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. Parc. 38-16 
2016 / 175 12/04/2016 DECRET D'ALCALDIA INCOAR EXP. NET. PARC. 39/16 
2016 / 176 12/04/2016 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. Parc. 42/16 
2016 / 177 12/04/2016 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. Parc. 41/16 
2016 / 178 12/04/2016 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. Parc. 40/16 
2016 / 179 13/04/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVAR RELACIÓ 0/2016/19 DESPESA DIRECTE 1ER  
 TRIMESTRE 
2016 / 180 14/04/2016 DECRET D'ALCALDIA ESTIMACIÓ AL.LEGACIONS EXP. NET. 36/16 
2016 / 181 18/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 227/15 
2016 / 182 19/04/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre execució 21/15 
2016 / 183 20/04/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre d'execució net. Parc. 54/15 
2016 / 184 20/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança exp. D'obres 23/16 
2016 / 185 20/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança exp. D'obres 212/15 
2016 / 186 20/04/2016 DECRET D'ALCALDIA DECRET ORDRE EXECUCIÓ NET. PARC. 22-15 
2016 / 187 20/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. D'obres 199/15 
2016 / 188 20/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança exp. D'obres 16/14 
2016 / 189 20/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança exp. D'obres 30/16 
2016 / 190 20/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. D'obres 41/16 
2016 / 191 20/04/2016 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS TRÀNSIT 
2016 / 192 21/04/2016 DECRET D'ALCALDIA decret d'ordre exp.net.parc.29/15 
2016 / 193 21/04/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI CALDERA DE  
 BIOMASSA I DEL COMPROMÍS DE LA DESPESA 
2016 / 194 21/04/2016 DECRET D'ALCALDIA DECRET ORDRE NET.PARC. 31/15 
2016 / 195 21/04/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre exp. Net. Parc.9/15 
2016 / 196 22/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 52/16 
2016 / 197 22/04/2016 DECRET D'ALCALDIA CLAUSURA ACTIVITAT EXP 7/12 
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2016 / 198 25/04/2016 DECRET D'ALCALDIA AJORNANT PLE ORDINARI DEL DIA 02/05/2016 
2016 / 199 25/04/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT, ABRIL 
2016 / 200 25/04/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL  
 ALS REGIDORS D'AQUEST AJUNTAMENT, ABRIL 
2016 / 201 25/04/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 133/15 
2016 / 202 26/04/2016 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DEL SR. JOSE Mª RAMIREZ, COM A PEÓ  
 BRIGADA PER A COBRIR NECESSITATS PUNTUALS DEL  
 SERVEI 
2016 / 203 27/04/2016 DECRET D'ALCALDIA INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 11.  
 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA PRESTACIÓ DEL  
 SERVEI LLAR D'INFANTS 
2016 / 204 02/05/2016 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 
2016 / 205 03/05/2016 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS TRÀNSIT 
2016 / 206 03/05/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVAR FRA. SERVEI INTERFLORA JORDI MUNDET  
 FRONTELA 
 
 
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local núm. 005/2016, 006/2016 i 007/2016, 
refrendades abans del dia 05-05-2016, data de la convocatòria del darrer Ple celebrat.  
 
  
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
3er.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 157/2016, DE 30 DE MARÇ, DE 
DESIGNACIÓ REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT  EN EL RECURS 78/2016 
 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 157/2016 de data 30/03/2016, el qual, transcrit 
literalment, diu:    

“Vist que s’ha presentat recurs contenciós administratiu, amb número 78/2016 davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu 2 de Girona, per part de Carles Ayats Terrades i Roser Cabra Clos contra 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea per l’Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea, de data 23 de desembre de 2015, el qual desestima el recurs de reposició interposat pel 
recurrent contra resolució de la Junta de Govern Local de 28 d’octubre de 2015 que declara sense 
objecte l’expedient d’expropiació d’una zona verda situada al nucli del Barri Estació. 

 
Vista la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, 
concretament l’art. 49. 
 
Vist que l’art. 53.1.k) 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 preveu que l’Alcalde té atribuïda la competència 
per: “k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la 
seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas 
d’urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s’ha de donar compte al 
ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.” 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- DESIGNAR als efectes de representació i defensa d’aquesta Corporació a la Lletrada 
Cristina Gómez i Nebrera, i com a Procurador el Sr. Carlos Javier Sobrino Cortés. 



 

 

 

4 

SEGON.- DONAR COMPTE del present acord en el proper ple ordinari que es celebri.”   
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
4art.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
13/04/2016 D’APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS I PLA DE TRESORERIA DE 
L’ANY 2016.  

 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 13 d’abril de 2016, 
d’aprovació del Pla de disposició de Fons de l’ajuntament de Riells i Viabrea de l’any 2016, quina 
transcripció literal és la següent: 
 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS I PLA DE TRESORERIA DE 
L’ANY 2016 
 
1. ANTECEDENTS 
La finalitat del pla de disposició de fons és la d’establir els criteris i ordre de relació per afrontar, en 
cada moment i amb les disponibilitats líquides corresponents, les obligacions degudament 
reconegudes per l’ajuntament, aconseguint l’adequada distribució temporal de pagament i 
cobraments evitant desfasaments transitoris en la tresoreria. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora d’hisendes locals, i els articles 65 i 66 del RD 500/1990 de 20 d’abril pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària, determinen que:  
“L’expedició de les ordres de pagament haurà d’acomodar-se al Pla de Disposició de Fons de la 
Tresoreria que s’estableixi pel president de la Corporació  que, en tot cas, haurà de recollir la 
prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors. 
 
D’acord amb l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOPESF), en relació a la prioritat absoluta del deute públic, s’estableix que 
“Els crèdits pressupostaris per satisfer els interessos i el capital del deute públic de les 
administracions  s’entendran objecte d’esmena o modificació mentre s’ajustin a les condicions de la 
Llei d’emissió. “El Pagament dels interessos i el capital del deute públic de les 
administracions públiques gaudirà de prioritat absoluta davant de qualsevol altra 
despesa” 
 
Atès l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre, de subministrament d’informació prevista 
a la LOEPSF, trimestralment les Corporacions Locals actualitzaran els seus plans de tresoreria amb 
el detall que s’estableix a l’article de referència i trametran aquesta informació al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions públiques. 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
Els pagaments de l’Ajuntament de Riells i Viabrea s’ordenaran atenent en primer lloc a l’ordre que 
estableix la normativa de referència i a continuació, en base a la coherència i bones pràctiques en 
la gestió de la tresoreria: 
 
1. Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos financers  i a l’amortització de 
capital dels préstec vigents amb entitats de crèdits, es faran efectius als venciments establerts en 
els quadres d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte de les devolucions de les 
pòlisses de tresoreria que l’Ajuntament concerti amb entitats financeres. 
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2. Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del mes que corresponguin. 
 
3. La Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per  domiciliació bancària. 
 
4. Impost sobre la Renta de les persones físiques i impost sobre el valor afegit. 
 
5. Liquidacions tributàries de qualsevol administració. 
 
6. Pagaments en compliment de sentències. 
 
7. Despeses contretes en exercici anteriors. 
 
8. Devolució d’ingressos indeguts. 
 
9. Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt s’atendran com a caràcter 
general totes les obligacions per tercers davant l’ajuntament i que venen documentades mitjançant 
factura dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els pagaments es satisfaran per ordre 
d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la data d’entrada de la factura en 
registre de factures, tenint preferència les factures més antigues. 
 
10.- Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions es tindrà en compte la 
data de presentació de la documentació  justificativa per part dels beneficiaris al registre general 
de l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma 
anàloga als venciments de les factures de proveïdors. 
 
11. La resta de pagaments. 
 
Per la qual cosa en virtut de les atribucions conferides, aquesta Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el Pla de disposició de Fons de l’ajuntament de Riells i Viabrea de l’any 
2016. 
 
SEGON.- APROVAR l’ordre de prioritats de pagaments establertes al punt 3. 
 
TERCER.- DONAR-NE COMPTE al proper Ple que es celebri.” 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 

 
5è.- 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 2016 (ARTICLE 10 DEL RDL 7/2012, FONS 
PEL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS). 
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’article 10 del Reial Decret 
Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons pel  finançament dels pagaments a proveïdors, 
relatiu al seguiment de l’execució del pla d’ajust del  1er trimestre del 2016, contemplat en l’article 
7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.  
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B) CÀLCUL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 1er TRIMESTRE 2016 (DT ÚNICA DEL RD 
635/2014, DE 25 DE JULIOL). 
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu la Disposició Transitòria 
Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul 
del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, relatiu al 1er 
trimestre de 2016, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 
14.04.2016. 
 
C) ORDRE HAP/2105/2012 D’1 D’OCTUBRE, PER LA QUE ES DESENVOLUPEN LES 
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ RELATIVA AL 1er TRIMESTRE DE 
2016.  
 
Es dóna compte de l’informe que s’emet en compliment del que preveu l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació prevista a la 
Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, relatiu al 
1er trimestre de 2016, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en 
data 14.04.2016. 
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
6è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09/03/2016, 
D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DEL SISTEMA DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS 
D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09/03/2016, 
D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DEL SISTEMA DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS 
D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE). 
 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 9/03/2016 següent: 
 
“És voluntat d’aquest Ajuntament promoure el desenvolupament de sistemes de recollida selectiva, 
en les diferents fraccions, amb criteris d’acceptació social, eficiència tècnica i viabilitat econòmica i 
ambiental. 
 
Vist el conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores 
dels sistemes de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), obrant en 
l’expedient. 
 
La Junta de Govern Local  ACORDA: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR  a l’Agència de Residus de Catalunya l’adhesió al conveni marc de 
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes de gestió 
(SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). 
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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 l’Agència de Residus de Catalunya”. 
  
 Atès el que s’exposa, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 9/03/2016 transcrit.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 7è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09/03/2016, 
D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA I ECOEMBES 2013-2018.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09/03/2016, 
D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA I ECOEMBES 2013-2018  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 9/03/2016 següent: 
 
“És voluntat d’aquest Ajuntament garantir el compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, 
d’Envasos i Residus d’envasos i resta de normativa en la matèria, així com promoure el 
desenvolupament de sistemes de recollida selectiva, en les diferents fraccions, amb criteris 
d’acceptació social, eficiència tècnica i viabilitat econòmica i ambiental. 
 
Vist el conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Ecoembalajes 
España S.A (Ecoembes), obrant en l’expedient. 
 
La Junta de Govern Local  ACORDA: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR  a l’Agència de Residus de Catalunya l’adhesió al conveni marc de 
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Ecoembalajes España S.A 
(Ecoembes). 
 
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 l’Agència de Residus de Catalunya”. 
  
 Atès el que s’exposa, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 9/03/2016 transcrit.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
8è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13/04/2016, 
D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
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CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DEL SISTEMA DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS DE 
PILES I D’ACUMULADORS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13/04/2016, 
D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DEL SISTEMA DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS DE 
PILES I D’ACUMULADORS   
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 13/04/2016 següent: 
 
“És voluntat d’aquest Ajuntament promoure el desenvolupament de sistemes de recollida selectiva, 
en les diferents fraccions, amb criteris d’acceptació social, eficiència tècnica i viabilitat econòmica i 
ambiental. 
 
Vist el conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores 
dels sistemes de gestió (SIG) de residus de piles i d’acumuladors, obrant en l’expedient. 
 
La Junta de Govern Local  ACORDA: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR  a l’Agència de Residus de Catalunya l’adhesió al conveni marc de 
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes de gestió 
(SIG) de residus de piles i d’acumuladors. 
 
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 l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
QUART.- RATIFICAR aquest acord en el proper ple que es celebri”. 
  
 Atès el que s’exposa, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 13/04/2016 transcrit.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 9è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10/02/2016 D’ 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ TÈRMICA CENTRALITZADA DE 
BIOMASSA A RIELLS I VIABREA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10/02/2016 D’ 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ TÈRMICA CENTRALITZADA DE 
BIOMASSA A RIELLS I VIABREA  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 10/02/2016 següent: 
 
“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 25 de març de 2013, va aprovar inicialment el 
projecte d’instal·lació tèrmica centralitzada de biomassa a Riells i Viabrea, a ubicar al costat de la 
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sala de calderes del CEIP El Bruc, pel servei d’aigua calenta i calefacció als edificis de l’Ajuntament, 
el Casal del Poble i el CEIP El Bruc, i redactat per  QNORM, QUALITAT I MEDI AMBIENT S.L.U, amb 
un pressupost de 165.675,04€, IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs. 
Dit projecte va ser sotmès a exposició pública pel termini de d’un mes, amb publicació d’edicte al 
BOP núm. 71, de 12/04/2013, i al tauler d’edictes municipal, no presentant-se cap al·legació al 
respecte. 
 
En data 10/02/2016 ha tingut entrada el projecte executiu per a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Joan Caballero Humet, que diu: 
 
“Primer.- Al febrer de 2013,  aquest consistori va aprovar el Projecte  d'Instal·lació Tèrmica Centralitzada de 
Biomassa a Riells i Viabrea. Aquest document ha permès l’obtenció la d’una subvenció per part de la Diputació 
de Girona, que fa viable l’execució del projecte. 
 
Davant aquest fet, la Diputació de Girona, a banda de dur a terme la gestió de la licitació i de l’adjudicació a 
una empresa de serveis energètics (ESE) pel que fa a les obres per a dur a terme  aquesta instal·lació, ha 
encarregat la redacció d’un projecte executiu que amb la mateixa finalitat desenvolupa el document tècnic que 
introdueix capítols que no es contemplaven a l’anterior document, com per exemple la construcció de la sitja 
de biomassa  i a més concreta i ajusta els amidaments i el pressupost amb una actualització de preus. 
 
El document definitiu consta de les següents parts: 
Document 1.- Memòria i annexes 
Document 2.- Plànols 
Document 3.- Plec de condicions 
Documents 4 i 5.- Amidaments, pressupost i quadres de preus 
 
El pressupost d’execució per contracte (sense IVA) és de: 140.703,43.-€; l’IVA del 21% és: 29.547,72.-€; i 
el total del Pressupost total d’Execució per a Contracte és de: 170.251,16.-€ 
 
Quant al contingut d’aquest projecte executiu es considera que els canvis que s’hi contemplen no són 
substancials, atenent al que estableix l’art. 45 del ROAS.   
 
Segon.- Quant al planejament vigent: POUM de Riells i Viabrea, aprovat definitivament el 22 de juliol de 2014 
i publicat al DOGC el 2 d’octubre de 2014 el règim urbanístic dels terrenys on es desenvolupa aquest projecte 
tenen la classificació de Sòl Urbà Consolidat i la qualificació d’Equipament (Escola d’educació primària, Casal 
del poble i Ajuntament) i també de Xarxa viària, Clau X. 
El projecte presentat desenvolupa unes obres d’instal.lació tèrmica en edificacions existents, així com en la 
xarxa viària, que les fa compatibles amb el planejament vigent així com amb altres actuacions que es puguin 
dur a terme en aquesta zona. 
 
Conclusions d’aquest informe.- 
 
Vist això, el tècnic que subscriu considera que es procedent  l’aprovació del Projecte executiu d’instal·lació 
d’una caldera centralitzada de biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i 
Viabrea, si aquesta corporació municipal ho estima oportú.  
 
S’haurà de remetre el projecte al Departament d’Educació, titular de l’edifici del CEIP “El Bruc” atès que una 
part de les obres es duen a terme en aquest edifici i en aquest sentit caldrà que aquest departament informi 
sobre el que consideri més oportú en relació a aquest projecte”. 
 
Atès el que s’exposa, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR definitivament, d’acord amb les modificacions efectuades al projecte 
executiu, el projecte d’instal·lació tèrmica centralitzada de biomassa a Riells i Viabrea, a ubicar al 
costat de la sala de calderes del CEIP El Bruc, pel servei d’aigua calenta i calefacció als edificis de 
l’Ajuntament, el Casal del Poble i el CEIP El Bruc, i redactat per  QNORM, QUALITAT I MEDI 
AMBIENT S.L.U, amb un pressupost total d’execució de 170.251,16.-€. 
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SEGON.- TRAMETRE el projecte al Departament d’Educació per tal que emeti informe al respecte. 
 
TERCER.- RATIFICAR aquest acord en el proper Ple que es celebri”. 
 
Atès el que s’exposa, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 10/02/2016 transcrit.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
10è.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 193/2016 DE DATA 21 D’ABRIL, 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I DEL 
COMPROMÍS DE DESPESA PER PROCEDIR A LA COMPRA O CONTRACTACIÓ AGREGADA DE 
LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA. I/O XARXA DE CALOR PER A L’ESCOLA 
EL BRUC, EL CASAL DEL POBLE I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, AMB EMPRESES 
DE SERVEIS ENERGÈTICS O MICRO-EMPRESES.  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 193/2016 DE DATA 21 D’ABRIL, 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I DEL 
COMPROMÍS DE DESPESA PER PROCEDIR A LA COMPRA O CONTRACTACIÓ AGREGADA DE 
LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA I/O XARXA DE CALOR PER A L’ESCOLA 
EL BRUC, EL CASAL DEL POBLE I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, AMB EMPRESES 
DE SERVEIS ENERGÈTICS O MICRO-EMPRESES.  
 
En data 21 d’abril de 2016 es va dictar la següent Resolució d’Alcaldia: 
  
“Núm.  193/2016 

 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària celebrada el dia 
03/08/2015 va aprovar un ajut de 100.000,00,-€ a l’ajuntament de Riells i Viabrea  per a la 
instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a l’escola El Bruc, el Casal del Poble i 
l’ajuntament, expedient MA/9091. 
 
Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea en sessió ordinària celebrada pel Ple de l’ajuntament en 
data 07/09/2015, va aprovar per unanimitat ratificar la resolució d’alcaldia nº 230/2015 de data 18 
de juny d’enguany, mitjançant la qual, s’acordava encarregar a la Diputació de Girona la gestió de 
la contractació agregada per la compra i instal·lació d’una caldera de biomassa i/o xarxa de calor a 
través d’empreses de serveis energètics i l’aprovació del conveni a subscriure.   
 
Atès que en data 20 de gener de 2016 s’ha signat el conveni entre la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Riells i Viabrea per procedir a la contractació o compra agregada de la instal·lació 
de caldera de biomassa i xarxa de calor a l’escola El Bruc, EL Casal del Poble i l’ajuntament amb 
empreses de serveis energètics o micro-empreses. 
 
Atès que la Diputació de Girona, en sessió plenària celebrada el dia 15 de març de 2016, ha 
adoptat l’acord de modificació de la clàusula quarta en el sentit que allà on diu: “ ...// de compromís 
de despesa per import de 13.247,85 €/any (IVA inclòs) equivalent a la despesa actual de subministrament i 
manteniment energètic existent, en concepte de contractació agregada pel subministrament de calor mitjançant 
un contracte amb ESE o micro ESE en el que l'empresa adjudicatària es compromet a fer la instal·lació, 
subministrament i manteniment.”  



 

 

 

11

Ha de dir: 
“...//de compromís de despesa pels imports següents en relació a la  contractació agregada pel subministrament 
de calor mitjançant un contracte amb ESE o micro ESE en el que l'empresa adjudicatària es compromet a fer la 
instal·lació, subministrament i manteniment: 

- 13.507,85,-€/any (IVA inclòs) equivalent a la despesa actual de subministrament i manteniment energètic 
existent. Aquest compromís serà vigent per la durada del contracte, que serà acotat segons el període de 
retorn licitat. 

- Una aportació complementària de 127.500,-€ (IVA inclòs). “ 

 
Atès que d’acord amb l’àrea de comptabilitat municipal a les partides 16/1532/2210301 – 
Despeses corrents – i 920/62300 – Inversions -, del pressupost municipal vigent hi ha consignació 
suficient  per a fer-se càrrec dels esmentats imports. 
 
En ús de les facultats atorgades per l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.   
      
DISPOSO: 
 
PRIMER.- APROVAR la modificació de la clàusula quarta del conveni signat en data 20 de gener 
de 2016  entre la Diputació de Girona i l’ajuntament de Riells i Viabrea per procedir a la 
contractació o compra agregada de la instal·lació de caldera de biomassa i xarxa de calor a l’escola 
El Bruc, EL Casal del Poble i l’ajuntament amb empreses de serveis energètics o micro-empreses 
en el sentit que allà on diu: “ ...// de compromís de despesa per import de 13.247,85 €/any (IVA inclòs) 
equivalent a la despesa actual de subministrament i manteniment energètic existent, en concepte de contractació 
agregada pel subministrament de calor mitjançant un contracte amb ESE o micro ESE en el que l'empresa 
adjudicatària es compromet a fer la instal·lació, subministrament i manteniment.”  
 
Ha de dir: 
“...//de compromís de despesa pels imports següents en relació a la  contractació agregada pel subministrament 
de calor mitjançant un contracte amb ESE o micro ESE en el que l'empresa adjudicatària es compromet a fer la 
instal·lació, subministrament i manteniment: 

- 13.507,85,-€/any (IVA inclòs) equivalent a la despesa actual de subministrament i manteniment energètic 
existent. Aquest compromís serà vigent per la durada del contracte, que serà acotat segons el període de 
retorn licitat. 

- Una aportació complementària de 127.500,-€ (IVA inclòs). “ 

 
SEGON.- APROVAR el compromís de despesa per import de 13.507,85 €/any (IVA inclòs) 
equivalent a la despesa actual de subministrament i manteniment energètic existent, en concepte 
de contractació agregada pel subministrament de calor mitjançant un contracte amb ESE o micro 
ESE en el que l'empresa adjudicatària es compromet a fer la instal·lació, subministrament i 
manteniment. Aquest compromís serà vigent per la durada del contracte, que serà acotat segons el 
període de retorn licitat, així com una única aportació complementària de 127.500,-€ (IVA inclòs).  
 
TERCER.-  FACULTAR a l’Alcalde-President per a la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servei de comptabilitat municipal 
als efectes corresponents.  
 
CINQUÈ.- RATIFICAR la present resolució a la propera sessió plenària que se celebri.” 
Donant compliment al punt cinquè de l’acord transcrit, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció 
del següent ACORD: 
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ÚNIC.- RATIFICAR  la Resolució d’Alcaldia núm. 193/2016 de data 21 d’abril de 2016”.  
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
11è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27/04/2016,  
DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PORTAR A TERME EL PROJECTE DE “MILLORA 
INTEGRAL DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL 
MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA”, DINS LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I 
COFINANÇAMENT DE PROJECTES PER SER PRESENTATS A LA CONVOCATÒRIA (ORDRE 
GAH/45/2016, DE 7 DE MARÇ), DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (EIXOS 4 I 6 DEL 
FEDER). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27/04/2016  DE 
SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PORTAR A TERME EL PROJECTE DE “MILLORA 
INTEGRAL DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL 
MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA” DINS LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ I 
COFINANÇAMENT DE PROJECTES PER SER PRESENTATS A LA CONVOCATÒRIA (ORDRE 
GAH/45/2016, DE 7 DE MARÇ), DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
(EIXOS 4 I 6 DEL FEDER).  
 
La Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2016, va aprovar per unanimitat dels assistents, el 
següent ACORD: 
 
“Sol·licitud de subvenció per a portar a terme el projecte de “Millora integral de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior del municipi de Riells i Viabrea”, 
dins la convocatòria per a la selecció i cofinançament de projectes per ser presentats a la 
convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març) del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Eixos 4 i 6 del 
FEDER)   
 
Atès l’edicte d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de subvencions que concedeix la 
Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, a  presentar a la 
convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març) del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Eixos 4 i 6 del FEDER), publicats al BOP nº 55 
de data 21-03-2016 i nº 61 de data 31-03-2016, respectivament. 
 
Atès el projecte de “Millora integral de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Riells i 
Viabrea”, redactat  arran de la necessitat de conèixer el perfil de consum d’energia real actual de 
l’enllumenat, amb l’objectiu de determinar i quantificar les possibilitats d’estalvi energètic i de 
millorar l’eficiència energètica de les seves instal·lacions.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per a portar a terme el projecte 
de “Millora integral de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior del municipi de Riells i 
Viabrea”, dins la convocatòria per a la selecció i cofinançament de projectes per ser presentats a la 
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convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març) del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Eixos 4 i 6 del FEDER).   
 
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana la subvenció. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 

QUART.- RATIFICAR el present acord a la propera sessió plenària que se 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 27 d’abril de 2016.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
12è.- SOL.LICITUD D’ADHESIÓ DE LA CORPORACIÓ AL CONVENI MARC DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT 
ECOVIDRIO. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“ADHESIÓ DE LA CORPORACIÓ AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA 
DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOVIDRIO. 
 
És voluntat d’aquest Ajuntament promoure el desenvolupament de sistemes de recollida selectiva, 
en les diferents fraccions, amb criteris d’acceptació social, eficiència tècnica i viabilitat econòmica i 
ambiental. 
 
Vist el conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat 
ECOVIDRIO, obrant en l’expedient. 
 
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
“PRIMER.- SOL·LICITAR  a l’Agència de Residus de Catalunya l’adhesió al conveni marc de 
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat ECOVIDRIO. 
 
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 l’Agència de Residus de Catalunya.” 
  
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
13è.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11: REGULADORA 
DE LES TAXES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI LLAR D’INFANTS. CURS 2016 – 2017. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
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“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11: REGULADORA DE 
LES TAXES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI LLAR D’INFANTS. CURS 2016 – 2017. 
 
Vist el decret d’alcaldia de data 27 d’abril de 2016, pel qual s’inicia l’expedient per a la modificació 
de l’ordenança fiscal núm. 11. Reguladora de les taxes per a la prestació del servei llar d’infants. 
Curs 2016 - 2017 i següents, adaptant-se a la normativa a l’efecte. 
 
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix text legal disposa que les 
Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
A la vista de l’informe de la Secretària interventora de l’ajuntament, es proposa al Ple l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, per al Curs 2016-2017 i següents, la modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 11. Reguladora de les taxes per a la prestació del servei llar d’infants.  
 
SEGON.-  DELEGAR el cobrament en voluntària de la taxa en la concessionària de la gestió del 
servei de la Llar d’Infants Municipal l’Escoleta de Riells, SCCL. 
 
TERCER.- EXPOSAR al públic l’acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, 
durant trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
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.  
 
QUART.- En cas de no haver-se produït reclamacions i/o al·legacions, l’acord provisional serà 
elevat automàticament a definitiu i es procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província el 
text íntegre de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor el dia de la seva publicació 
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en el Butlletí Oficial de la Província i regiran mentre no se’n acordi la modificació o derogació, llevat 
del que s’especifiqui en cada ordenança concreta, sempre que la tramitació reglamentària s’hagi 
dut a terme. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR  aquest acord a l’entitat "L’Escoleta de Riells, SCCL" als efectes oportuns.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
14è.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21: REGULADORA 
DEL 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 2 de maig de 2016, 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. 
 
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. 
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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. 
 
 
15è.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. CE2016/1  
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“L’Alcalde de la Corporació, mitjançant decret de data 27 d’abril  de 2016, ha ordenat la incoació de 
l’expedient de crèdit extraordinari núm. CE2016/1, atès que determinada despesa no podrà 
demorar - se fins a l’exercici següent i  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. 
 
Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, la Comissió d’Hisenda, en sessió 
d’avui, dictamina favorablement l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient crèdit extraordinari CE2016/1 del pressupost de 
despeses de la Corporació, finançat amb romanent líquid de tresoreria i majors ingressos el detall 
del qual és el següent: 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Partida Denominació Import 
Org. Fun. Eco.   
0 1532 61901 

Pavimentació carrers  
     255.000,00 

0 165 61918 
Millora línea de enllumenat Fogueres  

46.657,01  

0 160 61919 
Millores del clavegueram  

10.000,00 

0 933 62207 
Rehabilitació edificis 

13.927,00 
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0 171 61920 
Millora i remodelació Parcs i jardins 

15.000,00 

0 172 61921 
Ampliació deixalleria 

16.071,20 

   
TOTAL 

356.655,21 € 

 
FINANÇAMENT 
Partida Denominació Import 
     
Org.  Eco.   
0  761.25 

Diputació subvenció enllumenat Fogueres 
     30.000,00 

0  761.26 
                    Diputació subvenció rehabilitació edificis 

     10.000,00   

0  870.00 
Romanent líquid de tresoreria desp. grals 

   316.655,21 

   
TOTAL 

356.655,21 € 

 
 
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, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
16è.- APROVACIÓ EXPEDIENT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 1TCD1/2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DIFERENT PROGRAMA DE GESTIÓ 
 
ANTECEDENTS 
En data 2/03/2016 es va aprovar l’expedient de modificació de crèdit 1IR2016/1, d’incorporació 
de romanent per a despeses amb finançament afectat i finançament general del pressupost de 
l’exercici 2015, entre les quals figura la partida d’inversions: 
 

Partida Denominació Import/
€ Org. Prog

. 
Eco. 

0 337 61914 Casal avis poliesportiu ( Hotel d’Entitats) 79.604,95 
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S’ha comptabilitzat unes obligacions per 48.665,70 € i resta una última certificació de 38.025,12 €, 
el que resulta una diferència de 7.085,87 euros, que s’ha  d’incrementar a la partida. 
 
Que davant la necessitat d’imputar l’import de 7.085,87 €  a la partida d’inversió 337 61914 i vist 
que els treballs han estat realitzats, es necessari procedir a la seva comptabilització pel que la 
Regidora de l’Àrea d’Hisenda, Adriana Puig i Durbau, proposa al Ple de la Corporació: 
 
PRIMER. APROVAR inicialment l’expedient de transferència de crèdit 1TCD1-2016 del pressupost 
de despeses de la Corporació, que tot seguit es detalla: 
 

Transferència augment 
Partida Denominació Import/€ 
Org. Prog. Eco. 

0 337 61914 Casal avis poliesportiu ( Hotel d’Entitats) 7.085,87 
TOTAL  

 
Transferència disminució  

Partida Denominació 
Import/€ 

Org. Prog. Eco. 
0 912 2269902 Altres despeses de funcionament 7.085,87 

TOTAL 7.085,87 
 
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 de la finalització del període d’exposició pública per 
resoldre-les. 
 
QUART. PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat resumit per 
capítols, al BOP i al tauler d’anuncis.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
17è.- RENOVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ DE LA XARXA DE DESFIBRIL.LADORS 
SIGNAT AMB DIPSALUT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“RENOVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ DE LA XARXA DE DESFIBRIL.LADORS SIGNAT 
AMB DIPSALUT EN EL MARC DEL PROGRAMA “GIRONA, TERRITORI CARDIOPROTEGIT” 
 
Vist el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’ajuntament de Riells i Viabrea, tramés 
per l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT),  per tal de 
renovar el conveni ja signat en el marc del programa “Girona, Territori Cardioprotegit”, per tal 
d’adaptar-lo a les noves bases reguladores del conveni aprovades en el Consell Rector de 
l’Organisme, en la sessió ordinària del 8 de març de 2016, que transcrit literalment diu següent: 
 
“Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
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Entitats que intervenen  
 
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant, 
Dipsalut), representat pel seu president, senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de les 
facultats que li atorga l'acord del Consell Rector de 3 de novembre de 2015 i d'acord amb la 
delegació efectuada per Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de 
2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
I de l'altra, Il·lm. Sr Josep Maria Bagot i Belfort, alcalde de l’ajuntament de Riells i Viabrea, en ús 
de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal, de (data), assistit/da pel / per la 
secretari/a municipal, senyor/a  (nom del / de la secretari/a). 
 
Manifesten 
 
1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la salut 

Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”. 
 

2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la 
demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada. 
 

3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les aturades 
cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat de la població, i 
afecten igualment homes i dones. Un 30 % dels afectats per infart agut de miocardi mor abans 
de ser atès en un hospital, i en el 85 % dels casos la fibril·lació ventricular és la primera 
resposta que es dóna. Si s’efectua la desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90% de 
les aturades cardíaques per fibril·lació ventricular. Passats els deu primers minuts, es redueixen 
dràsticament les possibilitats de supervivència. 

 
4. Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells sanitaris i com a tals 

obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que garanteixen la 
màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient que participen en el seu ús. Aquestes 
normatives eximeixen l’ajuntament i Dipsalut de qualsevol responsabilitat respecte un possible 
mal funcionament de l’aparell. 

 
5. Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un estudi de 

recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05 de 
Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la supervivència 
de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de 
desfibril·lació. 
 

6. Dipsalut i l’ajuntament de Riells i Viabrea van signar en data 7/2/2013 el conveni de cessió de la 
xarxa de desfibril·ladors del municipi, composta per 3 desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador 
mòbil. 

Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de gestió de béns amb subjecció als següents 
 

PACTES 
 

Primer. L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la gestió de la xarxa de 
desfibril·ladors de l’ajuntament de Riells i Viabrea, composta per 3 desfibril·ladors fixos i 1 
desfibril·lador mòbil. 
 
Els béns estan identificats com a desfibril·lador PowerHeart AED G3 (Model 9300-Automatic de 
Cardiac Science). 
 



 

 

 

20

Pel que fa als desfibril·ladors fixos, es geolocalitzen en els emplaçaments següents: 
 

Ref. Localització 
413 Carrer de Can Salvà s/n, Pavelló 

414 Pl. del Mercat , Polígon Industrial Sud-oest  

415 c/ Esquirols 1, Masia Can Plana 

 
Es pot consultar la georeferenciació dels desfibril·ladors fixos a la web del programa 
www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbils DEACAT. 
 
Segon. L’ajuntament de Riells i Viabrea es compromet a mantenir els desfibril·ladors mòbils en els 
vehicles dels serveis d’emergència de primera actuació (cotxes de la policia local, cotxes de 
protecció civil, etc). Els desfibril·ladors fixos hauran de romandre preferiblement dins del domini 
públic local i, si això no fos possible, en espais privats de pública concurrència i accessibles a la 
població les 24 hores del dia. 
 
D’acord amb Dipsalut, l’ajuntament de Riells i Viabrea podrà requerir canvis d’ubicació dels 
desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament justificats com ara vandalisme o modificacions 
estructurals de l’equipament on es troba instal·lat. En aquest cas, l’ajuntament de Riells i Viabrea, 
prèvia aprovació de Dipsalut, podrà acordar una nova ubicació, sempre que no perjudiqui el mapa 
d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compliment dels requeriments tècnics d’instal·lació. 
Per a realitzar la instal·lació del desfibril·lador fix caldrà la intervenció de personal tècnic autoritzat. 
Totes les despeses que es generin del canvi d’ubicació aniran a càrrec de l’ajuntament. La 
modificació de la ubicació, quan canviï la geolocalització o el nom del carrer on està localitzat, 
requerirà la tramitació i signatura d’una addenda a aquest conveni.  
 
Tercer. Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins els paràmetres 
següents:  
 

• Mà d’obra. 
• Desplaçament. 
• Revisió un cop l’any de tots els desfibril·ladors per la neteja i constatació del bon estat de 

tots els seus components En cas d’incidència o averia tècnica, substitució i/o reparació dels 
elements necessaris dins del període de 24 hores posteriors a la incidència, per garantir el 
ple funcionament del desfibril·lador i de tots els seus components. 

• En cas d’utilització del desfibril·lador, substitució dels elements necessaris per garantir el ple 
funcionament del desfibril·lador. 

• Actualització del software dels desfibril·ladors, si així es requereix,per al compliment de les 
normatives vigents en cada moment. 

• Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data de caducitat. 
• Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per realitzar el control i 

la vigilància remota i així garantir que cabines i desfibril·ladors estan operatius i en 
disposició a ser utilitzats. 

 
Quart. Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al municipi. Si 
durant aquestes inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del servei de 
manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a l’ajuntament de Riells i Viabrea 10 dies per reparar-
los. Passat el termini de 10 dies, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no 
han estat reparats, podrà optar per la reversió dels béns, regulada al pacte dotzè.  
 
Dipsalut suggereix a l’ajuntament de Riells i Viabrea que per rescabalar-se de possibles actes 
vandàlics, incorpori els béns cedits a la pòlissa d’assegurança contra robatoris de què disposi. En 
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aquest sentit, Dipsalut durant la vigència d’aquest conveni i en la mesura que sigui possible 
intentarà reposar els desfibril·ladors afectats a l’ajuntament de Riells i Viabrea per donar el màxim 
de cobertura i coherència al  programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, Territori Cardioprotegit”. 
Aquesta segona cessió es tramitarà com addenda a aquest conveni.   
 
Cinquè. Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors al 
personal designat per l’ajuntament, especialment primers intervinents, segons requereixi la 
normativa vigent.  
Dipsalut, assumirà, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i del personal de 
l’ajuntament de Riells i Viabrea que degut a l’ús benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedits 
pugui ésser demandat. 
 
Sisè. Dipsalut està realitzant juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un 
estudi de recerca, sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, 
Territori Cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb 
aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació. 
 
Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament de la 
tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el projecte, Dipsalut i la corporació local 
iniciarien els canvis necessaris per a dur-ho a terme. 
 
Com a mesura de seguretat l’extracció del desfibril·lador de la cabina, activa una càmera 
fotogràfica que capta la imatge de l’usuari. Dipsalut ha instal·lat textos informatius sobre captació 
de les imatges, responsabilitat del fitxer i exercici de drets en compliment de l’article 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L’ajuntament 
podrà accedir a les imatges de la càmera dels desfibril·ladors fixos mitjançant petició de l’alcalde al 
correu electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a disposició dels ajuntaments. 
 
L’ajuntament de Riells i Viabrea es compromet a comunicar a Dipsalut qualsevol incidència que 
tingui lloc en el municipi relacionada amb els desfibril·ladors. L’ajuntament posarà a disposició de 
Dipsalut les dades que fossin necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió a l’estudi de recerca 
esmentat. 
 
Setè. L’ajuntament de Riells i Viabrea, com a propietari dels béns enumerats a la clàusula primera 
d’aquest conveni, es compromet amb les obligacions següents: 

• Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais d’accés públic on 
hi tindran accés tots els ciutadans durant les 24 hores del dia, 365 dies l’any. 

 
• No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut durant el 

termini de vigència d’aquest conveni.  
 
• Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, columnes i 

cabines  per tal de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat, així com 
conservar-ne l’estètica i la funcionalitat.  

 
• Comunicar al servei tècnic qualsevol incidència mitjançant el telèfon 902 221 229 o el correu 

electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat. 
 

• Inscriure el personal designat per l’ajuntament als cursos de formació bàsica i continuada en 
l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la normativa vigent. 

 
• Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica  i a la xarxa de veu i dades estiguin operatives 

amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis de vigilància i 
connexió als serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos. 



 

 

 

22

Mentre l’ajuntament no tingui resolta la connectivitat de veu i dades de les cabines amb els 
centres de control i d’emergències, Dipsalut proposarà solucions alternatives per tal que es 
pugui prestar el servei durant la vigència d’aquest conveni 

 
• Solucionar avaries que afectin qualsevol dels components (desfibril·lador, cabina o columna) 

produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, accidents diversos o inclemències 
meteorològiques. 
 

• Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que realitza la gestió i 
vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos  

 
• Prestació dels serveis de manteniment no identificats en la clàusula tercera. 
 
• Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) per al 

desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors que 
Dipsalut organitzi. 

 
Vuitè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ ajuntament de Riells i Viabrea 
relatius a l’objecte d’aquest conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames 
corresponents, com a cedent dels béns. 
 
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi serà convidat 
un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de Riells i Viabrea s’haurà de coordinar amb Dipsalut 
per a la realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari. 
 
Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bàners d'enllaç al 
web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació municipals com poden 
ser el web corporatiu, publicacions editades per l'ajuntament o mitjans de comunicació de 
titularitat pública. 
 
Novè. La vigència d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019, sense perjudici que 
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. 
Un cop finalitzat aquest termini, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’ajuntament, les opcions més 
viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i els seus 
components. 
 
Desè. La cessió gratuïta de desfibril·ladors és indefinida i d’acord amb la clàusula dotzena del 
conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors, signat entre Dipsalut i l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, si els béns cedits no es destinen a les finalitats establertes en aquest conveni, aquests 
revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el qual tindrà dret a rebre, si 
escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns.  
Onzè. L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest conveni 
implicarà la resolució anticipada del mateix, prèvia mediació entre les parts, i cada institució 
assumirà les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. Així mateix, es produirà la reversió dels 
béns cedits en els casos establerts en la clàusula desena d’aquest conveni.  
 
Dotzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa administrativa és la 
competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar-se entres les parts en el 
transcurs del present conveni.” 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament  adoptar el següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, tramés per l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT)  
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per tal de renovar el conveni ja signat en el marc del programa “Girona, Territori Cardioprotegit”, 
per tal d’adaptar-lo a les noves bases reguladores del conveni aprovades en el Consell Rector de 
l’Organisme, en la sessió ordinària del 8 de març de 2016,  transcrit anteriorment.  
 
SEGON.-  FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta documentació sigui 
necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- TRAMETRE  degudament signat l’esmentat conveni a l'Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT).”   
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
18è.- APROVACIÓ DEL CODI ÈTIC I DE BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I 
VIABREA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DEL CODI ÈTIC I DE BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA  
 
Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern estableix que els subjectes obligats en matèria de transparència s’han de dotar d’un codi de 
conducta dels seus alts càrrecs en el que es recullin els principis ètics i les regles de conducta, 
sempre de conformitat amb la legislació vigent. 

 
Vist el contingut del Codi Ètic proposat des de Secretaria de l’ajuntament. 
 
Vist allò que disposen els articles 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot el que s’ha exposat en els apartats anteriors es proposa al Ple l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el Codi Ètic i de Bon Govern de l’ajuntament de Riells i Viabrea amb el 
contingut que s’annexa. 
 
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies mitjançant 
anunci al BOP de Girona i al tauler d’edictes de la Corporació d’acord a allò establert a l’article 63 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
TERCER.- En cas no presentar-se al·legacions ni suggeriments al respecte, el Codi Ètic esdevindrà 
definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar nous acords al respecte. Un cop aprovat 
definitivament es publicarà el text íntegre del Codi Ètic al BOP de Girona i al Tauler d’edictes de 
l’ajuntament. 

ANNEX 
 
CODI ÈTIC I DE BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA 
 
PREÀMBUL 
Aquest Codi recull els principis, les regles i els models de conducta desitjables per part dels 
membres del consistori, el personal al servei de l’ajuntament i les empreses que tenen relació amb 
l’ajuntament. 
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Els principis que l’inspiren són la transparència i bon govern, eficàcia, eficiència i igualtat.   
 
El codi té vocació d’instrument d’autoregulació de les actuacions dels membres electes i dels 
treballadors i treballadores de l’ajuntament de Riells i Viabrea, i ho fa sota la fórmula de document 
normatiu.  
 
La vigència d’aquest Codi transcendeix el període temporal dels mandats municipals i serà objecte 
de revisió periòdica per adaptar-lo als futurs requeriments de l’organització i als nous contextos 
socials i econòmics. 
 
El Codi s’estructura en dos grans apartats: els Principis Generals com a base de l’actuació de les 
persones electes i dels treballadors i treballadores municipals; i els Principis Ètics i de Conducta, 
que desenvolupen i concreten els anteriors Principis Generals en els següents àmbits d’actuació 
municipal: el govern, l’administració i els serveis públics a la ciutadania.    
 
1. ÀMBIT OBJECTIU 
L’objectiu d’aquest document és recollir els principis, les regles i els models de conducta desitjable 
per part dels membres del consistori. La finalitat d’aquest Codi és orientar i guiar la conducta dels 
subjectes als que s’adreça, establir el model professional recognoscible, així com facilitar la 
interpretació de les normes estatutàries i disciplinàries que siguin d’aplicació. 
 
D’aquesta manera s’espera millorar les relacions i la confiança entre la ciutadania i l’ajuntament de 
Riells i Viabrea. 
 
2. ÀMBIT SUBJECTIU 
El Codi Ètic i de Bon Govern és d’aplicació a totes les persones electes de la corporació municipal, a 
tots els treballadors i treballadores de l’ajuntament, així com a tots els ens, entitats, organismes i 
empreses dependents (en endavant definit genèricament com l’ajuntament). 
 
Totes les persones subjectes a aquest Codi, en la seva activitat relacionada amb l’ajuntament, 
hauran de respectar els valors, els principis i els criteris que hi estan continguts, tant en les seves 
relacions professionals com en la seva actuació política, si fos el cas. 
 
L’ajuntament adoptarà les mesures oportunes per tal que les entitats que no pertanyin al sector 
públic i que gestionin serveis de titularitat municipal, i també les associacions i entitats que rebin 
subvencions públiques per part de l’ajuntament,  incorporin a la seva actuació els principis recollits 
en aquest Codi. 
 
3. PRINCIPIS GENERALS 
Totes les persones subjectes a aquest Codi actuaran, en l’exercici de les seves funcions, tenint en 
compte els valors i principis democràtics, i d’acord amb els principis següents: 
 
Legalitat 
Totes les decisions i actuacions s’ajustaran sempre a l’ordenament jurídic en vigor. 
 
Imparcialitat, independència i objectivitat 
Totes les decisions s’adoptaran amb objectivitat vers les persones, sense perjudicis ni favoritismes, 
i amb imparcialitat respecte les diferents opcions legalment possibles, amb prevalença del bé comú 
i la igualtat. 
 
Eficàcia, economia i eficiència 
S’actuarà d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència, vetllant sempre per l’ interès 
general. 
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Dedicació al servei públic i exemplaritat 
L’actuació professional de qualsevol servidor públic ha d’esdevenir un model de referència vers la 
ciutadania en el seu treball diari el qual ha de realitzar sempre conforme als deures i les normes 
que el regulen. 
 
Obertura i transparència 
Es facilitarà la màxima difusió, publicitat i transparència de la informació de l’ajuntament i les 
seves actuacions, fomentant així la participació informada de les persones en qüestions d’interès 
públic de forma útil, veraç i comprensible. 
 
Confidencialitat 
Es garantirà la seguretat i la protecció de les dades a les que es té accés, fins i tot després de 
deixar l’organització.  
 
Integritat i honradesa 
S’exerciran les tasques amb professionalitat i responsabilitat, tenint el bé comú, el servei a les 
persones i l’ètica pública com a referent de les seves actuacions. 
 
Diligència 
Es resoldran els tràmits de manera àgil i ràpida, fent bon ús dels serveis públics i dotant-los dels 
recursos necessaris per aconseguir-ho. 
 
Respecte a la diversitat 
Es serà respectuós i considerat amb les persones i se’ls oferirà el tracte adequat amb 
independència del seu origen i creences.  
 
Proporcionalitat  
Les actuacions de l’ajuntament s’adoptaran sempre de manera adequada i proporcionada a la 
finalitat que persegueixen, tot tenint en compte les necessitats de les persones, els col·lectius i els 
territoris a les que van dirigides, i conciliant també l’ interès general amb els dels particulars. 
 
Accessibilitat 
Es garantirà l’ús de mitjana i sistemes que facilitin la interacció amb la ciutadania de manera fàcil, 
segura i comprensible, amb especial atenció a aquelles persones amb alguna discapacitat o amb 
dificultats especials. 
 
Responsabilitat i respecte 
Respecte, tractant amb atenció i consideració totes les persones i institucions, sens perjudici ni 
discriminacions, amb tota la dignitat que els correspon. I responsabilitat, entesa com el fet 
d’assumir les conseqüències legals i morals de les accions i omissions passades i presents, estan 
disposats a donar compte d’elles. 
 
4. PRINCIPIS ÈTICS I DE CONDUCTA 
Tots i cadascuna de les persones que integren l’ajuntament desenvoluparan les seves funcions en 
base als següents principis ètics i de conducta: 
 
4.1  Sobre el bon govern 
-  Respectar els drets fonamentals i llibertats públiques evitant tota actuació que pugui produir cap 
discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o 
conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altre condició o circumstància personal o 
col·lectiva de tipus social, moral, econòmic, ideològic o polític.  
 
-  Fomentar de forma activa la inclusió i la cohesió de la ciutadania de Riells i Viabrea per tal que se 
sentin partícips de la vida del municipi. 
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- Garantir, facilitar i fer complir l’establert a la llei respecte les responsabilitats civils, penals, 
disciplinàries i la responsabilitat patrimonial de les persones que treballen vers el públic i 
representants electes immersos en procediments judicials. 
 
- Les persones representants electes procuraran buscar l’acord en els termes d’interès general pel 
municipi, escoltant-se mútuament i cercant  
 
l’aproximació entre les forces que representen. En tot cas, tenen la responsabilitat de defensar 
raonadament les seves propostes i respectar les opinions de la resta de persones representants, 
sense utilitzar en cap moment com arguments del debat polític aspectes de la seva vida privada, 
creences o estils de vida personals. 
 
-  Facilitar a totes les persones dels grups municipals electes l’accés a tota la informació necessària 
referent als acords que han d’aprovar en els òrgans col·legiats dels quals en formin part, així com a 
aquella informació que determini la llei, i dotar-los dels instruments i recursos necessaris per tal 
que puguin desenvolupar les seves funcions. 
 
-  Fer públic els currículums i les declaracions de béns, d’activitats i causes de possibles 
incompatibilitat dels càrrecs públics electes, directius i de confiança de l’ajuntament. 
 
-  Fer públiques les retribucions íntegres i de les possibles compensacions econòmiques percebudes 
pels càrrecs electes, directius i de confiança de l’ajuntament en exercici de la seva funció. 
 
-  Els càrrecs electes, directius i de confiança de l’ajuntament vetllaran pel compliment estricte de 
la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats, no permetent que els seus ingressos personals 
entrin en conflicte amb les seves responsabilitats públiques. A més, estaran obligats a denunciar 
davant els òrgans competents les il·legalitats al respecte de les que siguin coneixedors en l’exercici 
de la seva activitat política.  
 
-  En cas que els càrrecs electes siguin coneixedors de males pràctiques en el si del seu grup polític 
(corrupció, prevaricació ...) ho faran saber d’immediat als òrgans competents i, si s’escau, als 
òrgans judicials. 
 
-  En cap supòsit es podrà oferir o acceptar de forma directa o indirecta de tracte de favor o serveis 
en condicions avantatjoses derivades de l’exercici de la seva activitat pública. 
 
-  Garantir la transparència de les actuacions i decisions de l’ajuntament i respectar el dret de la 
ciutadania a una informació clara i suficient sobre tots aquells assumptes que l’afectin, amb la 
presumpció que, en cas de dubte, prevaldrà sempre la interpretació més favorable al ciutadà. 
 
- Donar publicitat a través de la web municipal de les actes íntegres de les sessions plenàries de 
l’ajuntament.  
 
4.2 Sobre la bona administració de l’ajuntament 
-  Resoldre els tràmits i procediments administratius amb diligència, eficàcia i total objectivitat, tot 
garantint que els ciutadans del municipi coneguin i puguin exercir els seus drets i complir amb les 
seves obligacions. 
 
-  Impulsar la modernització i la millora contínua de l’administració i gestió municipal, basades en 
els principis d’estalvi, eficiència i efectivitat. 
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-  Propiciar el desenvolupament professional i personal dels treballadors de l’ajuntament, i 
promoure la innovació, la creativitat i l’intercanvi de coneixement al si de l’organització. També es 
vetllarà per l’adequada formació dels treballadors i treballadores.  
 
-  Respectar els principis ètics i de conducta que recull l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). 
 
-  Administrar de manera eficient i amb austeritat els recursos i béns públics, i vetllar per la cura i 
conservació dels mitjans i materials municipals, d’acord amb els principis de bon govern de la Llei 
de transparència. 
 
- Establir criteris objectius en la concessió de subvencions i ajuts municipals, així com el posterior 
control en la seva execució, disponibilitat i justificació de les aportacions municipals. 
 
-  Fer públics els requisits, els criteris i els procediments de sol·licitud i concessió de subvencions i 
ajuts municipals, i publicar posteriorment la relació de persones i entitats beneficiàries i les 
quanties dels ajuts i subvencions atorgades. 
 
- Garantir la transparència en la contractació pública, l’execució pressupostària, el planejament i la 
gestió urbanística, la concessió de llicències, la selecció de personal i la resta de procediments 
administratius. 
 
-  Treballar per a la millora de la coordinació entre administracions, i per a la integració 
d’informació i serveis i contribuir a la seva racionalització i millora. 
 
4.3  Sobre els serveis públics a la ciutadania 
-  Promoure les actituds democràtiques per tal de potenciar una ciutadania activa, participativa i 
crítica. 
 
- Promoure el valor de l’associacionisme i un teixit associatiu ric, democràtic, autònom i 
compromès amb el municipi. 
 
-  Garantir el dret de la ciutadania a conèixer l’estat i a obtenir còpies de la documentació dels 
procediments que l’afectin de forma particular, respectant sempre la protecció de dades i el dret a 
la privacitat. 
 
-  Garantir l’accés de la ciutadania a la informació sobre aquelles matèries o assumptes que tingui 
dret a conèixer, i facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions. 
 
-  Potenciar i millorar els diferents canals de comunicació amb la ciutadania, i fer més comprensible 
el llenguatge i el procediment administratiu. 
 
-  Desenvolupar progressivament l’administració electrònica i promoure’n l’ús per part de la 
ciutadania en els termes que marca la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 
 
-  Garantir el dret de les persones a ser escoltades i prestar especial atenció a les seves opinions, 
queixes i suggeriment respecte de la gestió municipal, i instrumentar els procediments que facin 
possible la seva recepció, el tractament i la resposta en el temps i la forma adequats. I, si fos el 
cas, derivar la persona sol·licitant de la informació o servei a la dependència municipal que 
correspongui. 
 
-  Fomentar i facilitar l’assistència i representació de la ciutadania en espais i processos de 
participació, amb el compromís de compartir-ne els resultats amb totes aquelles persones que 
n’han format part. 
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5. APROVACIÓ DEL CODI 
L’Aprovació del Codi s’ha de dur a terme mitjançant l’adopció del corresponent acord de Ple, a fi de 
facilitar l’íntegra subscripció dels seus principis i valors per la totalitat dels membres de la 
corporació, govern i oposició. 
 
L’adequada execució del Codi exigeix l’assignació individualitzada d’aquesta responsabilitat en el 
seu marc de l’organització política i administrativa, a l’efecte de garantir el compliment dels seus 
objectius. 
 
Els òrgans i personal responsable d’aquesta funció han d’adoptar tantes actuacions com siguin 
necessàries per tal de garantir l’adequada difusió i coneixement del Codi. 
 
6. VIGÈNCIA  
El Codi entra en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Ple municipal.  No obstant això per, la 
implantació d’aquelles mesures que requereixin mitjans tècnics, organitzatius o tecnològics 
addicionals es realitzaran en el menor temps possible i conforme a les disponibilitats 
pressupostàries. 
 
El contingut d’aquest Codi es podrà revisar i actualitzar periòdicament atenent les necessitats, 
propostes i suggeriments dels diferents membres de l’ajuntament implicats, havent-se d’aprovar 
pel Ple municipal.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, es produeix el següent procés de votació: 
 
Josep Maria Bagot i Belfort  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Felipe Juan González i Martín ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Adriana Puig i Durbau ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Patrici Cros i Garcia ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Fernando Rodríguez i Fernández ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Jordi Joan Palau i Fàbregas CiU Abstenció 
Sra. Glòria Ribas i Fradera CiU Abstenció 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra CiU Abstenció 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP A favor 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E A favor 
 
 
S’aprova per 8 vots a favor i 3 abstencions. 
 
 
19è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE  ERC-GIR-AM PER LA 
PROMOCIÓ DE PRODUCCIÓ I CONSUM D'ENERGIES NETES PER CONSOLIDAR LA 
SOBIRANIA ENERGÈTICA LOCAL. 
 
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 LA 
PROMOCIÓ DE PRODUCCIÓ I CONSUM D'ENERGIES NETES PER CONSOLIDAR LA 
SOBIRANIA ENERGÈTICA LOCAL 
 
El 29 de desembre s’han dut a terme més de 2500 actes arreu del mon, incloent a Catalunya els de 
Barcelona, Tarragona i Girona entre d’altres, per tal d’aconseguir que en la cimera que la COP21 
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celebra a Paris del 30 de novembre a l’11 de desembre els governs signin un acord mundial per fer 
front al canvi climàtic i s’ implementin les mesures necessàries per impedir que l’augment de la 
temperatura del planeta sobrepassi els 2 graus centígrads. Tots aquests actes volen ser una crida 
ciutadana perquè els representants polítics es comprometin i prenguin mesures efectives per tal de 
reduir les emissions de diòxid de carboni i iniciar una transició energètica  basada en les energies 
netes i en una gestió democràtica i adaptada a la futura disponibilitat energètica. 
 
El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l’Estat espanyol, es troba en una 
situació complexa amb un obligat predomini del consum en massa de combustibles fòssils.  Tots els 
àmbits científics internacionals estan d’acord en que són aquests els principal responsables del 
canvi  climàtic global. 
 
L’Estat espanyol té competències totals en matèria d’energia i els successius governs centrals han 
perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es justifica perllongar la vida de les actuals 
centrals nuclears quan existeixen alternatives a la substitució completa d’aquests perillosos 
sistemes de producció d’energia elèctrica per energies renovables, juntament amb un ús més 
eficient de l’energia.  
 
L’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou model energètic 
sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. L’autoconsum 
contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior –quelcom a tenir molt en compte en la 
construcció d’un nou estat- i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb 
el medi ambient. D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les 
empreses, crea ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina que, en mans de 
l'Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la pobresa energètica. 
 
La situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit d’iniciatives que 
s’inicien l’any 2011, quan des del govern de l'Estat es van aprovar mesures que van significar la 
paralització de les inversions en energies renovables i la imposició de llindars de potència per a les 
instal·lacions d'aquestes energies, a més de retallades de les primes que rebien i havien rebut les 
renovables fins aquell moment, amb caràcter retroactiu. Una clara estratègia per limitar la 
sobirania energètica tant de la ciutadania com de les administracions públiques.  
 
La culminació de les polítiques repressives de l’estat central ha estat el “Real Decreto 900/2015, de 
9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con 
autoconsumo” on culmina tot aquesta pressió contra les energies renovables amb la imposició de 
sancions a la ciutadania que opti per l'autoconsum i l'emmagatzematge d'energia,  allunyant-se 
definitivament del model de “balanç net i sobirà”, energèticament parlant, implantat en molts altres 
països del nostre entorn.  
 
Aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats de l'actual 
administració de l'Estat cap a la potenciació de les grans empreses i oligopolis energètics, oposada 
al desenvolupament de polítiques energètiques alternatives, sostenibles, eficients i que prioritzin el 
benefici de la ciutadania deixant sense efectes, entre d’altres  l’autonomia local  en matèria de 
subministraments. 
 
Malgrat que les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis que les permeten 
mantenir les energies renovables en el rang de producció testimonial, existeixen iniciatives que 
aposten per l’objectiu d’oferir el màxim d’energia renovable, de proximitat i al mateix preu que 
l’energia “bruta”, ajudant a transformar el nostre país en un lloc més sostenible i més respectuós 
amb el medi. 
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Per tot això, el grup d’ERC-GIR-AM, proposa al Ple d’aquesta corporació l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- MANIFESTAR la seva més gran oposició a la política energètica de l’estat espanyol en 
especial en allò que fa referència a la penalització de l’autoproducció i autoconsum d’energia verda 
i que ha culminat en l’aprovació del Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les 
condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament 
d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum del qual en demana la seva 
derogació immediata. 
 
SEGON.- SOL.LICITAR al Govern de la Generalitat que insti el Govern de l’Estat a eliminar els 
impediments i trabes injustificades a l ’autoconsum i l’autogeneració  elèctrica, així com a  
presentar el marc legal que garanteixi l’accés de la ciutadania a l’autogeneració d’energies 
renovables, fent totes les simplificacions administratives possibles, eliminant entrebancs i qualsevol 
aspecte discriminatori existent.  
  
TERCER.- Se sumarà al nou canvi de paradigma energètic avaluant totes les possibilitats de 
contractació de subministrament d'energia verda per aquelles dependències i instal·lacions 
d'aquest ajuntament que l’actual situació contractual li permeti, per tal de promoure la producció i 
consum d'aquest tipus d'energia al seu municipi amb l’objectiu d’avançar cap a la total sobirania 
energètica local.” 
 
 
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
20è.- INFORMES REGIDORIES. 
 
No hi ha informes. 

 

 

21è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE  ERC-GIR-AM PER LA  
DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES 
LLEIS CATALANES 
 

Prèvia declaració d’urgència que preveu l’art. 82.3 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, és sotmesa a votació la inclusió de la 
següent  proposta per urgència, que és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

S’introdueix la següent proposta Moció presentada pels grups municipals d’ESQUERRA-GIR-AM: 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE  ERC-GIR-AM PER LA  DEFENSA 
DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS 
CATALANES 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de judicialitzar la 
política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la 
ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis d’any,  
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hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en 
funcions davant un tribunal mancant de legitimitat. 
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions esportives, la 
igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort impacte social. Els embats 
judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la suspensió  de la Conselleria d’Afers 
Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals. Altres resolucions com la que ha declarat 
inconstitucional la prohibició de la pràctica del fracking  o la suspensió de l’impost sobre la 
producció nuclear atempten directament contra el model de país acordat a la cambra legislativa 
catalana.  
 
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten directament 
aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que es troben en situació 
d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a la coordinació entre els 
ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l’impacte del recurs 
contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local juga un paper 
clau en la resposta a les persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa 
energètica així com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva 
disposició a col·laborar amb els poders públics. 
 
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis que 
afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves institucions i del 
model territorial fent que aquestes quedin en suspens.  
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i és 
la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre la Resolució 1/XI sobre 
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania  i 
com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat 
espanyol”. 
 
Per tot això, el grup d’ERC-GIR-AM, proposa al Ple d’aquesta corporació l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- DONAR SUPORT al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin 
la voluntat de donar resposta a les emergències socials. 
 
SEGON.- DONAR SUPORT al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i 
reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials. 
 
TERCER.- TRASLLADAR  a les entitats del tercer sector la voluntat de l’ajuntament de continuar 
treballant per les persones que més ho necessiten. 
 
QUART.- PARTICIPAR  de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de les 
lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- FER ARRIBAR aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
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 CiU A favor 
Sra. Glòria Ribas i Fradera CiU A favor 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra CiU A favor 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP Abstenció 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E Abstenció 
 
 
S’aprova per 9 vots a favor i 2 abstencions. 
 
 
22è.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
PREGUNTA 
 

RESPOSTA 

Sra. Cristina Martínez Picot: 
En relació al punt nº 15 de l’ordre del dia 
referent a l’aprovació del crèdit extraordinari: 
Es pot demanar un estudi per a valorar la 
possibilitat d’instal·lar fibra òptica al municipi? 

Sr. Francisco Miguel Tapia: 
Per instal·lar la fibra òptica caldria fer 
unes obres molt importants i en aquests 
moments no hi ha diners per a realitzar-
les. Suposem que d’aquí a uns anys es 
faran, però s’hauran de fer aportacions 
econòmiques. 
 
 

Sra. Cristina Martínez Picot: 
En relació al mateix punt, a l’expedient de 
crèdit hi ha una partida per pavimentació de 
carrers. Quins són els que teniu previst fer? 

Sr. Alcalde: 
El criteri que seguim és el de pavimentar 
primer els carrers que estan pitjor i dins 
dels que estan pitjor, els que tenen més 
trànsit. La previsió d’aquest any és 
d’acabar Can Salvà i intentarem també 
acabar Boscos de la Batllòria, tot i que és 
possible que de Boscos ens quedi algun 
carrer.  
El 2017 volem fer Residencial Riells I i 
potser començar amb Junior Park. 
El que està clar és que no actuarem a on 
encara no hagi passat el gas. 
 
 

Sr. Jordi Palau: 
 
Hi ha una Junta de Govern on s’acorda 
comprar una pistola Taser nova. Ja sabeu que 
el nostre grup hi està en contra. 

Sr. Felipe J. González: 
No és que en comprem una més. El que 
passa és que la que tenien els municipals 
s’ha fet malbé i no es pot reparar. Està 
descatalogada. 
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Sr. Jordi Palau: 
Dissabte hi va haver un problema amb el 
camió de les escombraries a la zona d’Alba de 
Liste: Estava ocupant una part de la carretera 
en hora punta i dia de mercat, impedint el 
pas. Se li va cridar l’atenció i el conductor va 
contestar de males maneres. 
 

Sr. Patrici Cros: 
En prenc nota. 

Sr. José Antonio Rodríguez: 
A l’anterior Ple vaig preguntar sobre la 
màquina escombradora. Com està el tema? 

Sr. Patrici Cros: 
El cas és que el mercat queda molt brut. 
Ara estem passant la normativa als 
marxants, recordant-los que és obligació 
seva retirar les caixes  de cartró i de 
fusta. 
A partir del mes de juny començarem a 
multar i confiem que amb aquesta 
mesura, l’espai del mercat quedi més net 
i ja no sigui necessari utilitzar la màquina 
escombradora. 
 

Sr. José Antonio Rodríguez: 
El servei de recollida s’està incomplint. Jo 
mateix ho he vist. 
 

Sr. Patrici Cros: 
En prenc nota. 

Sr. José Antonio Rodríguez: 
He acudit en alguna ocasió a la deixalleria 
municipal i he observat que darrerament hi ha 
molt descontrol.   

Sr. Patrici Cros: 
Bé, el cert és que ara hi acudeix més 
gent i potser hi ha hagut alguna 
descoordinació. 
Hi ha hagut cert descontrol amb el tema 
dels aparells electrònics perquè encara 
no s’ha signat el conveni. Res més. 
 

Sr. José Antonio Rodríguez: 
Hi ha algun problema a nivell de la Guàrdia 
Municipal? Circulen comentaris pel poble.  

Sr. Alcalde: 
No hi ha cap problema intern que s’hagi 
de saber. Com a equip de govern 
responsable del personal, fem els canvis 
que considerem oportuns i prenem les 
decisions que hem de  prendre. 
Si hi ha algun problema potser serà a 
nivell d’ells. 

 
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les  
20.15 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, 9 de maig de 2016 


