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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 4 DE 
JULIOL DE 2016,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 

(ACTA NÚM. 05/2016) 

 
A Riells Viabrea, el dia  4 de juliol 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 
Sra. Glòria Ribas i Fradera 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra 
Sra. Cristina Martínez i Picot 
Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera  
 
S’excusen:  

Sr. Jordi Joan Palau i Fàbregas 
 
 
Secretària-Interventora accidental: Na Esperança Ferrer i Martínez 
 
Comprovada l’existència del quòrum legalment establert en l’article 90, del Reial Decret 2.568/86, de 
28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim  Jurídic de les 
Entitats Locals, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
 
1er.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DELS ESBORRANYS DE LES ACTES  DE LES 
SESSIONS ANTERIORS,  DE DATA  09/05/2016 (ORDINÀRIA)  I 30/05/2016 
(EXTRAORDINÀRIA) 
 

Es presenta per a l’aprovació del Ple l’acta de la sessió núm. 03/2016 (ordinària) corresponent al dia 
09-05-2016 i la núm. 04/2016 (extraordinària) corresponent al dia 30-05-2016. 
 
 
Sotmeses a votació les actes, aquestes són aprovades per unanimitat dels assistents.  
 
 
2on.-  DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, TANCAT A  
26/06/2016. 
 
A) Resolucions d’Alcaldia 
 
Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 04-05-2016 fins el 26-06-2016, 
donant-se per assabentats de les següents: 

NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 
2016 / 207 04/05/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiances contractes d'escombraries 
2016 / 208 04/05/2016 DECRET D'ALCALDIA INICIAR EXP. TRANSF. CRÈDITS 1TCD1-2016 
2016 / 209 04/05/2016 DECRET D'ALCALDIA INICIAR EXP. CRÈDIT EXTRAORDINARI CE2016/1 
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2016 / 210 09/05/2016 DECRET D'ALCALDIA DESIGNANT ALCALDE ACCIDENTAL A Sr. FRANCESC  
 TAPIA, DEL 12 AL 16 DE MAIG DE 2016, AMBDÓS INCLOSOS 
2016 / 211 10/05/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'activitats 1/14 
2016 / 212 10/05/2016 DECRET D'ALCALDIA DECRET AMPLIACIÓ TERMINI TASQUES NETEJA DE  
 PARCEL.LA EXP. 34/16 
2016 / 213 10/05/2016 DECRET D'ALCALDIA Autorització instal.lació caseta de pirotecnia exp. 4/16  
 activitats 
2016 / 214 11/05/2016 DECRET D'ALCALDIA  ACOLLIDA SUBVENCIONS DIPSALUT 
2016 / 215 11/05/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolucíó de fiança exp. 115/15 
2016 / 216 12/05/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. Obres 32/16 
2016 / 217 12/05/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia exp. 60/16 
2016 / 218 17/05/2016 DECRET D'ALCALDIA decret arxiu i sanció exp. net. Parc. 27/16 
2016 / 219 18/05/2016 DECRET D'ALCALDIA DECRET ARXIU I SANCIÓ NET PARC. 3/16 
2016 / 220 18/05/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre execució net. Parc. 55/15 
2016 / 221 18/05/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre d'execució net. Parc. 26/15 
2016 / 222 18/05/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre d'execució net. Parc. 24/15 
2016 / 223 18/05/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 96/16 
2016 / 224 19/05/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre d'execució net. Parc. 16/15 
2016 / 225 19/05/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre execució net. Parc. 10/15 
2016 / 226 19/05/2016 DECRET D'ALCALDIA Adjudicació contracte arquitecte exp 15/16 
2016 / 227 19/05/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVAR M.C PER GENERACIÓ EXP. 1GC2016/1 
2016 / 228 24/05/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT, MAIG 
2016 / 229 24/05/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució garantia definitiva contracte manteniment  
 zones verdes 
2016 / 230 25/05/2016 DECRET D'ALCALDIA decret inici d'execució subsidiària 4/15 
2016 / 231 25/05/2016 DECRET D'ALCALDIA PAGAMENT A JUSTIFICAR DESPESES DE LA FESTA  
 HOMENATGE A LA VELLESA 2016 
2016 / 232 25/05/2016 DECRET D'ALCALDIA DECRET INICI EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA NET.PARC. 8/15 
2016 / 233 26/05/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL I 
  PLENS ALS REGIDORS D'AQUEST AJUNTAMENT, MAIG 
2016 / 234 27/05/2016 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS TRÀNSIT 
2016 / 235 30/05/2016 DECRET D'ALCALDIA Adjudicació provissional contracte exp 12/16 
2016 / 236 01/06/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre net. Parc. 72/15 
2016 / 237 01/06/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre execució net. Parc. 70/15 
2016 / 238 01/06/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre execució net. Parc. 75/15 
2016 / 239 01/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Contracte 17/16 Manteniment ascensor escola 
2016 / 240 01/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'activitats 5/16 
2016 / 241 02/06/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre d'execució net. Parc.64/15 
2016 / 242 02/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Aprovació definitiva exp 221/15 
2016 / 243 02/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Aprovació definitiva exp 65/16 
2016 / 244 02/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Aprovació definitiva exp 66/16 
2016 / 245 02/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Aprovació definitiva exsp 667/16 
2016 / 246 02/06/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre d'execució net. parc. 30/15 
2016 / 247 03/06/2016 DECRET D'ALCALDIA AUTORITZANT PERMÍS DE SIS MESOS PER ASSUMPTES  
 PROPIS A LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA SRA.  
 MONTSERRAT BERTRAN 
2016 / 248 03/06/2016 DECRET D'ALCALDIA INICI EXP. SANCIONADOR SANCIONS TRÀNSIT 
2016 / 249 03/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 32/16 
2016 / 250 06/06/2016 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DEL SR. ANDRÉS AMAYA, COM A PEÓ  
 BRIGADA PER A COBRIR NECESSITATS PUNTUALS DEL  
 SERVEI 
2016 / 251 07/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Resolució expedient D7/15 
2016 / 252 07/06/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVAR L'INICI DE L'HORARI D'ESTIU DE L'OAC 2016 
2016 / 253 07/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Resolució exp D9/15 
2016 / 254 08/06/2016 DECRET D'ALCALDIA ORDRE EXECUCIÓ NET.PARC. 66/15 
2016 / 255 08/06/2016 DECRET D'ALCALDIA ordre execució net. Parc. 63/15 
2016 / 256 09/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Adjudicació definitiva contracte exp 12/16 
2016 / 257 13/06/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ PAGA EXTRA JUNY AL PERSONAL DE  
 L'AJUNTAMENT 
2016 / 258 13/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp. Neteja parcel·la 45/16 
2016 / 259 13/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Aprovació definitiva projecte obres bar camp de futbol 
2016 / 260 14/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Denegar llicencia exp. 130/15 
2016 / 261 14/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Arxiu definitiu exp net. Parc. 25/15 

2016 / 262 14/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment de documentació exp. Activitats 13/08 
2016 / 263 15/06/2016 DECRET D'ALCALDIA incoar exp. Net. Parc. 46/16 
2016 / 264 15/06/2016 DECRET D'ALCALDIA NOMENAMENT JOAN CARLES ARQUITECTE TÈCNIC 
2016 / 265 15/06/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ M. CRÈDITS PER GENERACIÓ EXP. 1GC2016- 
 2 
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2016 / 266 16/06/2016 DECRET D'ALCALDIA ENCARREGANT DEFENSA CONTENCIÓS ESCOLETA A  
 L'ADVOCAT SR. LLUÍS JAILE 
2016 / 267 17/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Arxiu exp. 65/14, 66/14, 67/14 i 68/14 
2016 / 268 20/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Prorroga exp. D'obres 39/13 
2016 / 269 20/06/2016 DECRET D'ALCALDIA AMPLIACIÓ TEMPORAL JORNADA LABORAL A LA  
 TREBALLADORA SRA. OLGA MORÓN 
2016 / 270 21/06/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre execució net. Parc. 68/15 
2016 / 271 22/06/2016 DECRET D'ALCALDIA DECRET D'INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ REGLAMENT  
 DEL MERCAT PER ADEQUAR-HO AL DECRET 162/2015, DE 
  14 DE JULIOL, DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCTS  
 DE MARXANTS. 
2016 / 272 22/06/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. Activitats 1/16 
2016 / 273 22/06/2016 DECRET D'ALCALDIA inici execució subsidiària net. Parc. 60/15 
2016 / 274 23/06/2016 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DEL SR. EDUARDO MORENO, COM A PEÓ 
  BRIGADA PER A COBRIR NECESSITATS PUNTUALS DEL  
 SERVEI 
2016 / 275 23/06/2016 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DE LA SRA. MIREIA BOIX PASCUAL, COM  
 A MESTRE DE REFORÇ 
2016 / 276 26/06/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ BESTRETA DE PERSONAL AL TREBALLADOR  
 SR. JAUME MONTSERRAT 

 
 
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local núm. 008/2016, 009/2016, 10/2016 i 
11/2016, refrendades abans del dia 29-06-2016, data de la convocatòria del darrer Ple celebrat.  
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 

 
 
3er.- PROPOSTA FESTES LOCALS AL MUNICIPI PER A L’ANY 2017. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“PROPOSTA FESTES LOCALS AL MUNICIPI PER A L’ANY 2017 

 
Vista l’ Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per 
la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017, publicada al DOGC núm.  

7135 de data 6 de juny de 2.016.  
 

Atès que l’article 2 de l’esmentada Ordre assenyala que a més de les  festes laborals fixades per la 
Generalitat de Catalunya i relacionades a l’article 1 de la mateixa  Ordre, es fixaran per ordre de la 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels ajuntaments respectius.  

 
Atès que les dues festes locals que es proposin no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de 
festa oficial. 
 
Atès que l’acord de l’ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del Reial 
Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 

 
PRIMER.- PROPOSAR com a dies de festa local a Riells i Viabrea, per a l’exercici 2017, el dilluns, dia 
7 d’agost (Festa Major) i el dilluns, dia 13 de novembre (Festivitat de St. Martí, Patró del Municipi). 
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SEGON.- COMUNICAR aquesta proposta al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Girona, per a la seva aprovació. “ 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
4art.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA INTEGRAL DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA PER 

LA CONTRACTACIÓ D’UNA EMPRESA DE SERVEIS ENERGÈTICS (ESE) AMB LA GARANTIA 
D’ESTALVIS (EPC). 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Aprovació inicial del projecte de millora integral de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic exterior del municipi de Riells i Viabrea per la contractació d’una Empresa de Serveis 
Energètics (ESE) amb la garantia d’estalvis (EPC). 
 
Vist el projecte de millora integral de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior del municipi 
de Riells i Viabrea per la contractació d’una Empresa de Serveis Energètics (ESE) amb la garantia 
d’estalvis (EPC), redactat per GESA-Gestió d’enginyeria, serveis i arquitectura, SL. 

 
Vist els informes tècnics favorables que consten a l’expedient. 

 
Vist el que s’exposa, aquesta regidoria proposa Al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte de millora integral de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic exterior del municipi de Riells i Viabrea per la contractació d’una Empresa de 
Serveis Energètics (ESE) amb la garantia d’estalvis (EPC), redactat per GESA-Gestió d’enginyeria, 
serveis i arquitectura, SL. 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic, per un termini de trenta dies,  la referida memòria, amb la publicació 
d’edicte al B.O.P i Tauler d’anuncis, en el benentès que, de no presentar-se cap al·legació o reclamació 
al projecte, aquest quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap més acord.” 
 

 

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
5è.- APROVACIÓ D’INCORPORACIÓ, COM ADDENDA, D’UNA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE 
DADES ALS CONVENIS DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I 
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, SIGNATS AMB EL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“INCORPORACIÓ D’UNA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES ALS CONVENIS DE DELEGACIÓ 
DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, SIGNATS AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.  
 

Atès l’informe proposta del Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, per 
tal d’incorporar, com addenda, una clàusula de protecció de dades en els convenis signats entre aquest 
organisme i  l’ajuntament de Riells i Viabrea. 
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Atès que la majoria d’aquests convenis tenen una antiguitat considerable i no es va preveure la 
introducció de la clàusula de protecció de dades en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, desenvolupada per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Atès que la incorporació d’aquesta clàusula no modifica el contingut dels convenis o acords de 
delegació vigents. 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 

PRIMER.- APROVAR la incorporació, com addenda, als convenis de delegació  de competències de 
gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic, signats entre el Consell 
Comarcal de la Selva i l’ajuntament de Riells i Viabrea, vigents a data d’avui, de la clàusula quina 
transcripció literal és la següent: 
 
“Addenda als convenis de delegació  de competències de gestió, inspecció i recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic.  
 
Clàusula de protecció de dades. 
 
La present clàusula s‟incorpora en compliment de l‟article 12è de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades personals (LOPD) desenvolupada pel RD 1720/2007, de 21 de 
desembre. L‟ajuntament és el responsable de les dades de caràcter personal, i el Consell Comarcal de 
la Selva, en els termes de l‟article 3.g) de la citada norma,  ocupa la posició d‟encarregat del 

tractament  de dades personals. 
 
1. El Consell Comarcal de la Selva s‟ajustarà a les instruccions donades per l‟Ajuntament de Riells i 
Viabrea per al tractament de dades de caràcter personal que siguin necessàries per portar de forma 
òptima els serveis delegats, segons queda establert en l‟article 3 d) de la LOPD i el reglament de 
desenvolupament citat.  
 
2. El Consell Comarcal de la Selva es compromet que únicament tractarà les dades conforme a les 
instruccions del responsable del tractament, i no els aplicarà o utilitzarà amb finalitat distinta a la que 
figura en l‟acord, ni els comunicarà, ni tant sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte 
en el supòsit de ser obligatoris per mandat d‟una norma amb rang de llei. 
 
3. El  Consell Comarcal de la Selva garanteix que en el tractament de les dades personals referides, 
s‟adoptaran les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que resultin preceptives per preservar la 

seguretat d‟aquests tipus de dades, en els termes a què es refereix l‟article 9è de la LOPD i atenent a 
les previsions que, segons la qualificació que s‟atorgui per raó del seu contingut, estableix la normativa 
reglamentària dictada en desenvolupament d‟aquesta Llei.    
 
L‟ajuntament  faculta expressament al Consell Comarcal de la Selva per a la subscripció dels acords i 
convenis que consideri oportuns amb altres institucions públiques amb la finalitat d‟assolir una millor i 
més eficaç gestió dels serveis delegats, amb la salvaguarda en qualsevol cas del principi de legalitat. 

 
L‟ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Selva per a que procedeixi a l‟intercanvi i cessió de 
dades dels contribuents en l‟exercici de les competències delegades, sempre que l‟intercanvi i/o cessió 
de dades estiguin previstos en una norma legal, i per a la integració d‟aquestes dades en els fitxers 
utilitzats per a la gestió dels tributs de la resta de municipis de la comarca. 
 
L‟ajuntament podrà sol·licitar del  Consell Comarcal de la Selva, en el moment que estimi oportú, 

informació detallada relativa a la formalització d‟aquests acords amb altres institucions públiques.     
 
4. La normativa vigent garanteix el dret de rectificació o cancel·lació de l‟interessat quan el tractament  
no s‟ajusti  al que disposa la Llei o quan les dades resultin inexactes o incompletes.  
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Els ciutadans  podran exercir el dret d‟accés, rectificació i cancel·lació de les dades davant el Servei de 
Gestió Tributària i Cadastral  del Consell Comarcal de la Selva, com a encarregat del tractament. 
 
Amb la finalitat de complir les exigències legals sobre el dret de rectificació, el Consell Comarcal i  
l„ajuntament es comunicaran de forma recíproca les dades inexactes o incompletes que detectin  en 
l‟exercici de les seves funcions o que hagin estat facilitades pels propis interessats.  
 
5. El Consell Comarcal de la Selva guardarà el deure de secret i confidencialitat sobre les dades a les 
quals accedeixi en l‟exercici de les competències delegades, d‟acord amb el caràcter reservat de les 

dades traspassades, en aplicació de l‟article 95 de la Llei general tributària, obligació que es mantindrà 
un cop finalitzada la seva relació amb l‟Ajuntament. Així mateix informarà el seu personal, empreses 
col·laboradores o prestadores de serveis sobre les obligacions dimanants d‟aquest document i molt 
particularment dels deures de confidencialitat i secret.” 
 
SEGON.- TRASLLADAR aquest acord al Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal 
de la Selva, pel seu coneixement i efectes oportuns.”         
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
6è.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL MANTENIMENT DE L’OFICINA D’HABITATGE DEL BAIX 

MONTSENY, COMPARTIDA ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’ARBÚCIES, LLINARS DEL VALLÈS, 
SANT CELONI I SANTA MARIA DE PALAUTORDERA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Aprovació de l’addenda d’adhesió de l’Ajuntament de Riells i Viabrea al conveni de 
col·laboració per al manteniment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, compartida 
entre els ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de 
Palautordera 

Vista l’addenda d’adhesió de l’Ajuntament de Riells i Viabrea al conveni de col·laboració per al 
manteniment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, compartida entre els ajuntaments d’Arbúcies, 
Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, que transcrita literalment diu el següent: 

“ADDENDA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ PER AL MANTENIMENT DE L’OFICINA D’HABITATGE DEL BAIX MONTSENY, 
COMPARTIDA ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’ARBÚCIES, LLINARS DEL VALLÈS, SANT CELONI I 
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

Sant Celoni, .... de ....... de 2016 

R E U N I T S 

D‟una part, el senyor Francesc Deulofeu Fontanillas, alcalde president de l‟Ajuntament de Sant Celoni, 
assistit pel secretari Antoni Peralta Garcerá. 

D‟altra part, el senyor Josep M. Bagot i Belfort, alcalde president de l‟Ajuntament de Riells i Viabrea, 
assistit per la secretària acctal Esperança Ferrer i Martinez. 
 

MANIFESTEN 
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1. Que en data 6 d‟abril de 2016 es va formalitzar el conveni de col·laboració per Al manteniment de 
l'oficina d'habitatge del Baix Montseny, compartida entre els ajuntaments d‟Arbúcies, Llinars del Vallès, 
Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, que té per objecte el manteniment de l'Oficina d'Habitatge 
del Baix Montseny (OHBM), en ordre a oferir als ciutadans/es els serveis d'informació i assessorament 
general sobre habitatge, assessorament i gestió en matèria de borsa d'habitatges de lloguer social, 
tramitació dels ajuts al pagament del lloguer, a la rehabilitació d'habitatges i edificis i al control de 
l'habitabilitat. 
 
2. Que el pacte desè de l'esmentat conveni preveu la possibilitat d'ampliar l‟àmbit territorial per 

adhesió d'altres municipis del Baix Montseny, requerint l'aprovació i signatura de l'addenda de conveni 
d'adhesió a l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny, per part del nou municipi que es vol adherir. 
  
3. Que l'Ajuntament de Riells i Viabrea ha acordat adherir-se per acord XXX 
 

ACORDEN 

1. L'adhesió de l'ajuntament de Riells i Viabrea al conveni de col·laboració per al manteniment de 
l'oficina l'habitatge del Baix Montseny, compartida entre els ajuntaments d‟Arbúcies, Llinars del Vallès, 
Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, amb l'objecte d'establir els paràmetres que permetin la 
gestió conjunta de l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny (OHBM), en ordre a oferir als ciutadans/es 
els serveis d'informació i assessorament general sobre habitatge, assessorament i gestió en matèria de 
borsa d'habitatges de lloguer social, tramitació dels ajuts al pagament del lloguer, a la rehabilitació 

d'habitatges i edificis, al control de I'habitabilitat i al servei d‟ofideute. 
 

2. L'ajuntament adherit facilitarà a l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny espais informatius per a 
desenvolupar el servei. 
 

3. L'ajuntament de Sant Celoni és l'ens designat per rebre les subvencions i els ingressos de les ajudes 
públiques destinades a l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny. En el cas que això no sigui possible, els 

ajuntaments notificaran a l'ajuntament de Sant Celoni el ingrés íntegre rebut en un termini màxim de 
15 dies des de la seva recepció i s‟inclourà a la liquidació. 

 
4. L‟ajuntament adherit es farà càrrec del cost de cada desplaçament que generi la prestació d‟un 
servei al seu municipi, en base al barem següent i d‟acord el pacte vuitè de l‟esmentat conveni de 
col·laboració de 6 d‟abril de 2016. 

 

Municipi €  

Riells i Viabrea 12,67 

 
5. La vigència de la present addenda serà la mateixa que el conveni original. Serà prorrogable amb els 
mateixos termes que el pacte tretzè del referit conveni de col·laboració.” 

 
Es proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 

PRIMER.- APROVAR l’addenda d’adhesió de l’Ajuntament de Riells i Viabrea al conveni de 

col·laboració per al manteniment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, compartida entre els 

ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, transcrita 

anteriorment.  

 

SEGON.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta documentació sigui necessària 

per l’efectivitat de l’acord. 
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TERCER.- COMUNICAR el present acord a l’Oficina Local d’Habitatge del Baix Montseny.  

 

QUART.- TRAMETRE  degudament signada l’esmentada addenda a l’Oficina Local d’Habitatge del Baix 

Montseny. 

CINQUÈ.- DONAR-NE COMPTE al servei de comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 
 

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
7è.- MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE 
DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL.  

Es dóna compte de la següent proposta: 
 

“MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE 

DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 

  

Atès que el Ple de l’ajuntament en la sessió extraordinària d’Organització i Funcionament de 
l’ajuntament, celebrada en data 13 de juliol de 2015, va aprovar per unanimitat la proposta de 
“Creació i composició dels grups polítics i de les comissions informatives”, quin punt dispositiu tercer 
diu: 
 
“...//...TERCER.- Designar els membres de la Comissió Municipal de Delimitació del Terme Municipal, 
quina composició serà: 
 
Alcalde: Sr. Josep Mª Bagot i Belfort 

Regidor: Sr. Patrici Cros i Garcia 

Regidor: Sr. Felipe Juan González i Martín  

Tècnic:  Sr. Joan B. Caballero i Humet 

Secretària/ari: La/el  de la Corporació” 

 
Atesa la necessitat de modificar la persona representant com a tècnic de l’ajuntament a l’esmentada 
comissió, a causa de la defunció de l’arquitecte municipal, Sr. Joan B. Caballero i Humet, en data 
30/04/2016.  
 
Atès que per Resolució d’alcaldia nº 264/2016 de data 15/06/2016, s’acorda nomenar com a funcionari 
interí a l’arquitecte tècnic municipal Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara amb DNI núm. 40.311.051-D.  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  
 

PRIMER.- NOMENAR al Sr. JOAN CARLES BLÁZQUEZ i LAJARA, arquitecte tècnic municipal, com a 
tècnic membre de la  Comissió Municipal de Delimitació del Terme Municipal de Riells i Viabrea, en 
substitució de l’arquitecte municipal, Sr. Joan B. Caballero i Humet. 
 
SEGON.- La composició dels membres de la Comissió Municipal de Delimitació del Terme Municipal de 
Riells i Viabrea, quedarà constituïda per: 
 
Alcalde: Sr. Josep Mª Bagot i Belfort 

Regidor: Sr. Patrici Cros i Garcia 

Regidor: Sr. Felipe Juan González i Martín  

Tècnic:  Sr.  Joan Carles Blázquez i Lajara 

Secretària/ari: La/el  de la Corporació 
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TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 

Governació i Relacions Institucionals. 

 
QUART.- PUBLICAR-HO al  Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

 
8è.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT” 
 

Vist el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, en la 
Disposició Transitòria Única s’estableix textualment el següent: 
 
“En el termini màxim d‟un any a comptar des de la publicació d‟aquest Decret en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments que ja disposin d‟una ordenança municipal de la venda no 
sedentària han d‟adaptar-ne el contingut als termes que estableix aquest Decret, i els ajuntaments que 
hagin autoritzat la venda no sedentària sense disposar d‟ordenança municipal reguladora d‟aquesta 

activitat han d‟aprovar l‟ordenança que n‟empari l‟exercici en els seu terme municipal, d‟acord amb els 
paràmetres continguts en aquest Decret.” 
 
Per tal de donar compliment a l’esmentat decret, es necessària la modificació del Reglament  regulador 
del mercat. 
 
Reconeguda la competència de l’Ajuntament per a exercir la potestat reglamentària, en compliment del 

que preveu l’article 19 del Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de 
febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març. 
 
Examinat l’expedient de modificació del Reglament del mercat i l’informe que s’acompanya i atès que 
la Corporació té potestat per a dictar ordenances i reglaments en matèria de la seva competència i que 
la modificació compleix amb la legalitat vigent.  
 

L’article 22.2 lletra d) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, disposa que 
l’òrgan competent per l’aprovació i modificacions dels reglaments i  les ordenances correspon al Ple de 
l’Ajuntament.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- MODIFICAR  amb caràcter inicial el Reglament del Mercat per adequar-ho al Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. 
 
SEGON- EXPOSAR al públic l’acord precedent en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta 
dies a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província. Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap, 
els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 

 
TERCER.- En cas de no haver-se produït reclamacions, l’acord inicial 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 al dia següent de la seva publicació, sense perjudici previst a 
l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.” 
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Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
9è.- DELEGACIÓ DE LA POTESTAT SANCIONADORA EN MATÈRIES DIFERENTS A LES DE 
TRÀNSIT A L’ÒRGAN COMPETENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I DONAR COMPTE 
DEL DECRET 294/2016, DE 29 DE JUNY, REFERENT A DELEGAR LA POTESTAT 
SANCIONADORA EN MATÈRIA DE TRÀNSIT A L’ÒRGAN COMPETENT DEL CONSELL COMARCAL 
DE LA SELVA. 
 

A) Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“DELEGACIÓ DE LA POTESTAT SANCIONADORA EN MATÈRIES DIFERENTS A LES DE TRÀNSIT 
A L’ÒRGAN COMPETENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. 

Antecedents de fet 
 

1. El Consell Comarcal de la Selva ha establert amb els diferents ajuntaments de la comarca diversos 
convenis de delegació de la recaptació de les multes i sancions administratives i d’encàrrec de gestió 
pel que fa a la tramitació dels corresponents procediments sancionadors. 
 
Aquest esquema de funcionament fa que sigui necessari una gran moviment i trasllat  de documentació 
entre ajuntaments i el Consell Comarcal de la Selva, atès que la figura de l’instructor i de l’òrgan 
sancionador segueixen estant en els respectius ajuntaments, malgrat  que el procediment 

administratiu  es porti a terme des d’aquest últim.  
 
2. Amb  data  30 de setembre de 2008, de conformitat amb el que disposa l’article 7 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aquest ajuntament  va delegar al Consell Comarcal 
de la Selva les funcions de recaptació en voluntària i executiva dels expedients sancionadors incoats 
per infraccions diferents a la es de trànsit així com l’encàrrec de gestió administrativa d’aquest 
procediment sancionador.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 127.2 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 
comú (LRJPAC) a on s’estableix que la potestat sancionadora correspon als òrgans administratius que 
la tinguin expressament atribuïda per disposició legal o reglamentària. L’article 25.2 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que entrarà en vigor el dia 2 d’octubre de 2016 

derogant la primera, també contempla aquest redactat.      
 
2. Article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)  i article 7 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprovà el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL) a on s’estableix la possibilitat de delegació intersubjectiva de competències entre distintes 
administracions.  
 
3. Article 139 de la LRBRL a on s’estableixen les competències municipals en matèria sancionadora per 
l’incompliment de deures, prohibicions  o limitacions continguts en les corresponents ordenances.       
 
4. En data 7 de desembre de 2015, el cap del Servei de Gestió Tibutària del Consell Comarcal de la 
Selva va emetre informe favorable a la possibilitat de la delegació  de competències de la potestat 
sancionadora per part dels ajuntaments si aquesta es confereix per part dels seus organs competents,  
així com la delegació expressa de la resolució dels recursos de reposició que puguin emanar dels 

expedients sancionadors delegats.   
 
Es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació, si s’escau, el següent ACORD: 
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PRIMER.- DELEGAR la potestat sancionadora en matèries diferents a les  de trànsit  a l’òrgan 
competent del Consell Comarcal de la Selva en funció de la seva normativa interna, i que ja exerceix 
les funcions delegades en matèria de gestió, recaptació en període voluntari i executiu dels expedients 
sancionadors en aquesta matèria, la qual quedarà vinculada en quant a la seva durada i vigència al 
conveni de delegació esmentat. 
 
SEGON.- DELEGAR la competència per a la resolució dels recursos contra els actes dictats en virtut de 
la potestat sancionadora delegada a l’òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva en funció de la 
seva normativa interna. 

 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal de la Selva per a la seva acceptació i 
publicació per al coneixement general. 
 
QUART.- FACULTAR l’alcalde per al desenvolupament i dur a terme  els acords esmentats.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
B) DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 294/2016 DE DELEGAR LA POTESTAT 
SANCIONADORA EN MATÈRIA DE TRÀNSIT A L’ÒRGAN COMPETENT DEL CONSELL COMARCAL 
DE LA SELVA 
 

Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 294/2016 de data 29/06/2016, quina transcripció 
literal és la següent: 
 
“1. El Consell Comarcal de la Selva ha establert amb els diferents ajuntaments de la comarca diversos 
convenis de delegació de la recaptació de les multes i sancions administratives i d‟encàrrec de gestió 
pel que fa a la tramitació dels corresponents procediments sancionadors. 
 
Aquest esquema de funcionament fa que sigui necessari una gran moviment i trasllat  de documentació 
entre ajuntaments i el Consell Comarcal de la Selva, atès que la figura de l‟instructor i de l‟òrgan 
sancionador segueixen estant en els respectius ajuntaments, malgrat  que el procediment 
administratiu  es porti a terme des d‟aquest últim.  
 
2. Amb  data  3 de novembre de 2004, de conformitat amb el que disposa l‟article 7 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) , aquest ajuntament  va delegar al Consell Comarcal de 

la Selva les funcions de recaptació en voluntària i executiva dels expedients sancionadors incoats per 
infraccions en matèria de trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat vial així com l‟encàrrec 
de gestió administrativa d‟aquest procediment sancionador.  
 
Fonaments de dret 
 
1. El Reial decret legislatiu 6/2015, d‟1 d‟octubre que aprova el text refós de Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, on s‟estableixen les competències dels municipis, 
seguint la mateixa línea de l‟anterior text normatiu no s‟oposa a la possibilitat que es delegui la 
potestat sancionadora en altres administracions. En concret en  l‟article 84.2 s‟estableix que els òrgans 
de les diferents administracions públiques podran delegar l‟exercici de les seves competències 
sancionadores mitjançant  convenis o encàrrecs de gestió, o a través de qualsevol altre instrument de 
col.laboració previstos en la normativa de procediment administratiu comú. En l‟apartat 3 d‟aquest 
article s‟estableix que la sanció per infracció a normes de circulació comeses en vies urbanes 

correspondrà als respectius alcaldes, els quals podràn delegar aquesta competència d‟acord amb la 
normativa aplicable.  
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2. En data 7 de desembre de 2015, el cap del Servei de Gestió Tibutària del Consell Comarcal de la 
Selva va emetre informe favorable a la possibilitat de la delegació  de competències de la potestat 
sancionadora per part dels ajuntaments si aquesta es confereix per part dels seus organs competents, 
 així com la delegació expressa de la resolució dels recursos de reposició que puguin emanar dels 
expedients sancionadors delegats.   
 
Per tant i en virtut  de les atribucions que m‟han estat legalment  conferides, RESOLC:  
 
Primer.- Delegar la potestat sancionadora en matèria de trànsit  a l‟òrgan competent del Consell 

Comarcal de la Selva en funció de la seva normativa interna, i que ja exerceix les funcions delegades 
en matèria de gestió, recaptació en període voluntari i executiu dels expedients sancionadors en 
matèria de trànsit urbà, la qual quedarà vinculada en quant a la seva durada i vigència al conveni de 
delegació esmentat. 
 
Segon.- Delegar la competència per a la resolució dels recursos contra els actes dictats en virtut de la 
potestat sancionadora delegada a l‟òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva en funció de la 
seva normativa interna. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de la corporació sobre aquest decret de delegació de competències 
 
Quart.- Notificar aquest decret al Consell Comarcal de la Selva i a les diferents àrees d‟aquest 
ajuntament.”   
 

 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 
 
10è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM, CiU I 
IpRiV-PSC-CP, PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT. 
 

Es dóna compte de la següent Moció que presenten els grups municipals d’ERC-GIR-AM, CiU i IpRiV-
PSC-CP: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en funcions i 
candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina 
Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat contra Esquerra Republicana de 
Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer descarrilar el procés 
d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va 
intentar construir casos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de 
Catalunya davant de la societat. 
 

Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes gravacions, 
no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques independentistes són 
perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat de la 
ciutadania de Catalunya.  
 
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha convocat 
manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 

 
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir la 
integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció. 
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Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de 
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els descrits, 
propis d’estat totalitaris. 
 
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat. 
 
Per tots aquests motius, els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM, CiU i IpRiV-PSC-CP a l’Ajuntament 
de  Riells i Viabrea  proposen l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER. L’Ajuntament de Riells i Viabrea exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en 
funcions, el Sr. Jorge Fernández Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de 
Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del 
seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes. 
 
SEGON. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Riells i Viabrea a les accions que tant el Parlament de 
Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar 
responsabilitats a les persones implicades. 
 
TERCER. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país lliure de 
corrupció d’Estat.  
 
QUART.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 

l’Associació de Municipis per la Independència.”  
 
 
Sotmesa a votació la Moció, es produeix el següent procés de votació: 
 

Josep Maria Bagot i Belfort  ESQUERRA-GIR-AM A favor 

Felipe Juan González i Martín ESQUERRA-GIR-AM A favor 

Adriana Puig i Durbau ESQUERRA-GIR-AM A favor 

Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 

Patrici Cros i Garcia ESQUERRA-GIR-AM A favor 

Fernando Rodríguez i Fernández ESQUERRA-GIR-AM A favor 

Sra. Glòria Ribas i Fradera CiU A favor 

Sra. Tatiana Cuenca i Dengra CiU A favor 

Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP A favor 

Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E Abstenció 

 
 
S’aprova per 9 vots a favor i 1 abstenció. 
 

11è.- DECLARACIÓ “18 DE JULIOL, MAI MÉS” QUE L’AMICAL DE MAUTHAUSEN I ALTRES 
CAMPS, JUNT AMB ALTRES ENTITATS MEMORIALISTES DEL PAÍS, HA REDACTAT PER A 
POSAR DE MANIFEST EL SEU REBUIG A AQUESTA DATA I EL SEU SIGNIFICAT, I QUE 
PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM, CiU I IpRiV-PSC-CP. 

Els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM, CiU i IpRiV-PSC-CP formulen la següent declaració que 
l’Amical de Mauthausen i altres camps, junt amb altres entitats municipalistes del país, ha redactat: 

“18 DE JULIOL, MAI MÉS 
 
DECLARACIÓ DE LES ENTITATS MEMORIALISTES 
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El proper 18 de juliol es compleixen 80 anys del cop d'Estat amb el qual un sector de l'exèrcit espanyol 
es va revoltar contra el govern democràtic de la República per prendre violentament el poder, 
provocant una sagnant guerra civil amb fortes connotacions internacionals, utilitzant durant tres anys 
una violència sense límits, amb l'ajut decisiu de l'Alemanya nazi i de la Itàlia feixista. 
 
La repressió posterior a la guerra va significar l'execució de desenes de milers de ciutadans i 
ciutadanes i la conversió del país en una immensa presó. Mig milió de persones van haver d'exiliar-se 
en mig de grans patiments, milers d'elles acabant als camps d'extermini nazis i el país va quedar 
destrossat, en la misèria sota una dictadura que va durar quasi quaranta anys. 

 
Catalunya va patir una doble repressió, doncs a més va haver de patir la repressió de la seva identitat 
nacional, no només per la liquidació de l'Estatut i les seves institucions polítiques sinó també per 
l'intent d'anul·lar-la culturalment.     
 
Els desastres que va causar la violència feixista, tant en la guerra com en la postguerra, segueixen 
presents moltes dècades després. Les vulneracions dels drets humans causades per la violència 
franquista no s'han resolt encara, com ho demostren les més de cent mil persones que romanen en 
fosses comunes, o pel fet de que molts col·lectius que van patir persecució no han estat reparats mai, i 
la majoria dels llibres de text escolars contribueixen encara a produir i reproduir ignorància sobre 
aquest dur passat: si no hi ha públicament les víctimes, no hi públicament els botxins. 
 
Sobre la memòria de tots els horrors que va causar el franquisme, la societat democràtica ha de 
construir una cultura dels drets humans que ens vacuni contra qualsevol intent d'utilitzar la violència 

per a la conquesta del poder o per imposar una ideologia o una manera de vida. 
 
Els valors democràtics són incompatibles amb qualsevol sentiment cap a una dictadura. No es pot ser 
demòcrata a l'Estat espanyol si no s'és antifranquista. Part de la debilitat de la nostra democràcia està 
directament relacionada amb la manca de reparació de les víctimes del franquisme, la manca de 
formació sobre aquest passat de la ciutadania educada després de la mort del dictador, i l'absència en 
les institucions públiques d'actes simbòlics que rebutgin sense fissures aquests anys de persecució del 
diferent i de manca de llibertats. 
 
Els ajuntaments democràtics han estat des del principi de la transició un dels elements fonamentals 
per projectar els valors democràtics en la cultura política del nostre país. La seva proximitat a la 
ciutadania és una eina de treball que ha de seguir produint i reproduint cultura democràtica. Aquesta 
és la raó per la qual creiem que el proper 18 de juliol poden tenir un paper important en el rebuig al 
cop d'Estat de 1936, a l'establiment de la dictadura i a qualsevol forma de l'exercici de la política que 

tracti d'imposar per la força idees i creences, de vèncer i no de convèncer. 
 
Per aquesta raó ens dirigim a les alcaldies i municipis per sol·licitar que en aquest dia duguin a terme 
actuacions que incideixin en aquest rebuig i en l'afirmació de la democràcia: 
 

 La col·locació a la façana dels ajuntaments o altres dependències municipals d'una 

pancarta o un altre element visual en què pugui llegir-se: "18 juliol mai més". 

 La Presentació de declaracions institucionals en els plens propers a aquest dia, en què es mostri 
l'unànime rebuig a la dictadura franquista i a tot el que va significar el 18 de juliol.” 
 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

12è.- INFORMES REGIDORIES. 

No hi ha informes. 
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13è.- PRECS I PREGUNTES. 

 

Sra. Cristina Martínez i Picot: 
Vàrem fer arribar un escrit per a la seva 
publicació a l’informatiu municipal. Quan és 
previst que la revista surti al carrer? 

Adriana Puig i Durbau 
Aviat. De moment tenim l’escrit del vostre grup i del 
grup d’Iniciativa. Estem pendents de l’escrit del 
grup municipal de Convergència. 

Sra. Glòria Ribas i Fradera: 
A la proposta d’aprovació del conveni entre l’ 

Associació Montcabrera Teatre i l’ajuntament 
de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i 
gratuït de l'espai 6 del pavelló polivalent per 
activitats associatives d’interès general, que 
es va aprovar a la sessió plenària del dia 30 
de maig d’enguany, hi diu “...Atès que el Grup 
de Teatre Riellenc s‟ha dissolt...”, voldria que 
es rectifiqués aquesta part del texte perquè 
de fet, no s’ha dissolt. 

Sr. Alcalde: 
D’acord. Ho fem constar. 

Sr. José Antonio Rodríguez i Gragera: 
Teniu queixes per sorolls en relació a un 
aparell  instal·lat al municipi. Voldria saber 
com està el tema. 

Sr. Felipe Juan González i Martín: 
L’aparell al que et refereixes és el sonòmetre. Hi 
estem treballant. No disposem d’un mapa acústic 
per mesurar sorolls. Es va comprar un aparell, però 
és necessari fer una formació prèvia a les persones 

que s’hauran d’encarregar de les comprovacions. 

Sra. Cristina Martínez i Picot: 
Hi ha hora d’acabar les festes a nivell 
particular, segons les ordenances?  

Sr. Felipe Juan González i Martín: 
Les ordenances fixen un horari màxim depenent de 
si és un dia laborable o bé un cap de setmana, data 
assenyalada, .... Es pot demanar, mitjançant 
instància, permís per allargar aquest horari una 
mica. 

Cal tenir en compte que vivim en un municipi 
residencial, que qui més qui menys té piscina, 
barbacoa, que dormim amb les finestres obertes,... 

Sra. Tatiana Cuenca i Dengra: 
Si la persona és reincident, quines actuacions 
teniu previstes per aquests casos? 
Em sembla que la Guàrdia Municipal hauria 

d’actuar quan la situació es dóna 
repetidament. 

Sr. Felipe Juan González i Martín: 
Hi ha una sanció econòmica. L’agent que està de 
torn ha de fer la comprovació corresponent però és 
una mica a criteri de qui actuï en aquell moment. 

 
 
I no havent-hi cap més assumptes a tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són les  20.05 h. 
En dono fe.  
 

La Secretària-Interventora acctal.  
                                                                                                                  Vist i plau 
                                                                                                                     L’alcalde 
 
 
 
 
 
Esperança Ferrer i Martínez                                                        Josep Maria Bagot i Belfort  
 
Riells i Viabrea, 4 de juliol de 2016 


