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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 7 DE 
NOVEMBRE DE 2016,  EN PRIMERA CONVOCATÒRIA. 
(ACTA NÚM. 07/2016) 
 
A Riells Viabrea, el dia  7 de novembre 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:  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,  DE L’ESBORRANY DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR,  DE DATA  12/09/2016 (ORDINÀRIA)  
 
Es presenta per a l’aprovació del Ple l’acta de la sessió núm. 06/2016 (ordinària) corresponent al dia 
12-09-2016.   
 
 
Sotmesa a votació l’acta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  

 
2on.-  DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA I JUNTES DE GOVERN LOCAL, TANCAT A  
01/11/2016. 
 
A) Resolucions d’Alcaldia 
 
Es dóna compte de les  resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 07-09-2016 fins el 01-11-2016, 
donant-se per assabentats de les següents: 

NÚM. DATA TIPUS DESCRIPCIÓ 
2016 / 411 07/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança exp. 97/15 
2016 / 412 07/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança exp. 86/16 
2016 / 413 07/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia de parcel.lació exp. 142/16 
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2016 / 414 07/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 112/16 
2016 / 415 07/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució fiança exp. 113/16 
2016 / 416 07/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 114/16 
2016 / 417 08/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 38/16 
2016 / 418 08/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 61/16 
2016 / 419 08/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 120/16 
2016 / 420 08/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 128/16 
2016 / 421 08/09/2016 DECRET D'ALCALDIA decret devolució finances exp. 144/15 
2016 / 422 08/09/2016 DECRET D'ALCALDIA decret devolució finances exp. 161/16 
2016 / 423 08/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 143/16 
2016 / 424 09/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Modificació exp. Activitats 8/16 
2016 / 425 12/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Incoació sancionador exp. 164/16 
2016 / 426 12/09/2016 DECRET D'ALCALDIA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SR. ANDRÉS AMAYA,  
 COM A PEÓ BRIGADA 
2016 / 427 12/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Incoació sancionador exp. 165/16 
2016 / 428 12/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Incoació sanció exp. 153/16 
2016 / 429 12/09/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ BESTRETA DE PERSONAL AL TREBALLADOR  
 SR. ANDRÉS AMAYA FLORES 
2016 / 430 14/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Aprovació defiitiva exp 56/15 
2016 / 431 15/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Incoació execució subsidiària exp net parc. 67/15 
2016 / 432 16/09/2016 DECRET D'ALCALDIA DESIGNANT ALCALDE ACCIDENTAL  SR. FRANCESC TAPIA  
 DEL  19 AL 25 DE SETEMBRE 
2016 / 433 16/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Aprovació definitiva exp 139/16 
2016 / 434 16/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Llicencia d'obres exp. 121/16 
2016 / 435 20/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp. D'obres 175/16 
2016 / 436 21/09/2016 DECRET D'ALCALDIA decret arxiu i sanció 2/16 
2016 / 437 21/09/2016 DECRET D'ALCALDIA decret arxiu i sanció 34/16 
2016 / 438 21/09/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT,  
 SETEMBRE 
2016 / 439 22/09/2016 DECRET D'ALCALDIA decret ordre execuciò 14/16 
2016 / 440 22/09/2016 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ SRA. Mª ELENA HOLGADO, COM A  
 VIGILANT DEL MERCAT 
2016 / 441 26/09/2016 DECRET D'ALCALDIA COMUNICACIÓ I SANCIÓ EXP. 172/16 
2016 / 442 26/09/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL,  
 COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I PLENS ALS REGIDORS 
  D'AQUEST AJUNTAMENT, SETEMBRE 
2016 / 443 26/09/2016 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ SR. JOAQUIN MARTINEZ RECHE, COM A  
 PEÓ BRIGADA MUNICIPAL, PER A COBRIR NECESSITATS  
 PUNTUALS DEL SERVEI 
2016 / 444 26/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Renuncia exp. 11/16 
2016 / 445 26/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Denegar llicencia d'obres exp. 155/16 
2016 / 446 26/09/2016 DECRET D'ALCALDIA CONCEDINT PER URGÈNCIA EL CONTROL I  
 MANTENIMENT DEL CAMP DE FUTBOL A LA SRA. GEMA  
 CÓRCOLES COROMINA 
2016 / 447 28/09/2016 DECRET D'ALCALDIA HABILITANT A LA SRA. ESPERANÇA FERRER I MARTÍNEZ  
 COM A SECRETARIA ACCIDENTAL 
2016 / 448 28/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Imposant 2a multa coercitiva exp D4/16 
2016 / 449 29/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Adjudicació contracte exp 23/16 
2016 / 450 30/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. Act. 11/16 
2016 / 451 30/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. Act. 1/15 
2016 / 452 30/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Prorroga exp. Activitats 13/15 
2016 / 453 30/09/2016 DECRET D'ALCALDIA Prorroga exp. Activitats 7/16 
2016 / 454 30/09/2016 DECRET D'ALCALDIA CONCEDIR, TEMPORALMENT, UN PLUS DE  
 RESPONSABILITAT A LA TREBALLADORA SRA. ESPERANÇA  
 FERRER 
2016 / 455 30/09/2016 DECRET D'ALCALDIA DEIXANT SENSE EFECTE L'ACTA DE PRESA DE POSSESSIÓ  
 DE DATA 18 DE JULIOL DE 2016 DEL SR. ISIDRE LLUCIÀ I  
 SABARICH AMB EFECTES DEL 28/09/16 
2016 / 456 04/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 188/16 
2016 / 457 04/10/2016 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DEL SR. EDUARDO MORENO, COM A PEÓ 
  BRIGADA PER A COBRIR NECESSITATS PUNTUALS DEL  
 SERVEI 
2016 / 458 05/10/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ BESTRETA DE PERSONAL A LA TREBALLADORA 
  SRA. ROSA Mª JIMÉNEZ 
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2016 / 459 05/10/2016 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DEL SR. HUMBERTOS SANGUINO, COM A  
 PEÓ BRIGADA PER A COBRIR NECESSITATS PUNTUALS  
 DEL SERVEI 
2016 / 460 05/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Arxiu i sanció exp. 54/15 Neteja de parcel.la 
2016 / 461 06/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 104/14 
2016 / 462 06/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Execució subsidiaria exp. 64/15 neteja de parcel.la 
2016 / 463 07/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Execució subsidiaria exp. 66/15 neteja de parcel.la 
2016 / 464 07/10/2016 DECRET D'ALCALDIA EXP.GENERACIO CREDITS GC12016-4 
2016 / 465 10/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Autorització circ exp act. 10/16 
2016 / 466 11/10/2016 DECRET D'ALCALDIA NOMENAMENT DIRECTOR FACULTATIU CAMP DE FUTBOL 
2016 / 467 11/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 149/16 
2016 / 468 13/10/2016 DECRET D'ALCALDIA PAGAMENT A COMPTE A EFECTES COL.LABORACIÓ  
 ESCOLA DE MÚSICA GÜELL 
2016 / 469 13/10/2016 DECRET D'ALCALDIA HABILITAR ADRIANA PUIG EXP. LLIURAMENT A  
 JUSTIFICAR, CAMPANYA ALIMENTS FRESCOS 2016 
2016 / 470 13/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 82/16 
2016 / 471 13/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 126/16 
2016 / 472 14/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 220/15 
2016 / 473 17/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp.191/16 
2016 / 474 17/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp. 195/16 
2016 / 475 18/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp. 177/16 
2016 / 476 18/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Conformitat exp act. 9/15 
2016 / 477 18/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp. 202/16 
2016 / 478 18/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Conformitat exp act. 7/16 
2016 / 479 18/10/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVAR COMPTE JUSTIFICACTIU PER LA COMPRA  
 ALIMENTS FRESCOS 2016 
2016 / 480 18/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Comunicació i sanció exp. 113/16 
2016 / 481 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 47/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 482 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 52/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 483 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 53/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 484 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 54/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 485 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 55/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 486 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 56/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 487 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 57/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 488 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 58/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 489 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 59/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 490 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 60/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 491 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 61/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 492 20/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ARXIU I SANCIÓ EXP. 62/16 NETEJA DE PARCEL.LA 
2016 / 493 21/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Incoació exp contractació 27/16 
2016 / 494 24/10/2016 DECRET D'ALCALDIA AUTORITZANT A LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE RIELLS I  
 VIABREA A FER ÚS DE CAMINS EN EL TRANSCURS DE  
 BATUDES 
2016 / 495 24/10/2016 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTACIÓ DEL SR. JOSÉ Mª RAMÍREZ COM A PEÓ  
 DE LA BRIGADA MUNICIPAL 
2016 / 496 24/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Arxiu i sanció exp. 49/16 neteja de parcel.la 
2016 / 497 24/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Arxiu i sanció exp. 39/16 neteja de parcel.la 
2016 / 498 24/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Arxiu i sanció exp. 38/16 neteja de parcel.la 
2016 / 499 24/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Arxiu i sanció exp. 31/16 neteja de parcel.la 
2016 / 500 24/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Arxiu i sanció exp. 41/16 neteja de parcel.la 
2016 / 501 25/10/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ NÒMINES PERSONAL AJUNTAMENT, OCTUBRE 

2016 / 502 25/10/2016 DECRET D'ALCALDIA APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL  
 ALS REGIDORS D'AQUEST AJUNTAMENT, OCTUBRE 

2016 / 503 25/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Sanció exp. 53/16 urbanisme 
2016 / 504 25/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Sanció exp. 175/16 urbanisme 
2016 / 505 25/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Sanció exp. 172/16 urbanisme 
2016 / 506 25/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 143/16 
2016 / 507 25/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Sanció exp. 147/16 urabanisme 
2016 / 508 25/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Sanció exp. 153/16 urbanisme 
2016 / 509 25/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Sanció exp. 164/16 urbanisme 
2016 / 510 25/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Sanció exp. 165/16 urbanisme 
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2016 / 511 26/10/2016 DECRET D'ALCALDIA CONTRACTAR AL SR. ORIOL BOIX, EN LA CATEGORIA DE  
 TÈCNIC AUXILIAR COM A REFORÇ AL DEPARTAMENT  
 D'URBANISME, PER UN PERÍODE DE 3 MESOS. 
2016 / 512 26/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 119/16 
2016 / 513 26/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 45/16 
2016 / 514 26/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 136/16 
2016 / 515 26/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 145/16 
2016 / 516 26/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 156/16 
2016 / 517 26/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 165/16 
2016 / 518 26/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 131/16 
2016 / 519 26/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 108/16 
2016 / 520 26/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Primera ocupació exp. 166/16 
2016 / 521 26/10/2016 DECRET D'ALCALDIA MODIFICACIÓ I IMPOSICIÓ D'ORDENANCES FISCAL PER A 
  L'EXERCICI 2017 
2016 / 522 27/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 202/16 
2016 / 523 27/10/2016 DECRET D'ALCALDIA APORTACIÓ ALUMNES ESCOLA MÚSICA 
2016 / 524 27/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 171/16 
2016 / 525 27/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 121/13 
2016 / 526 27/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 176/16 
2016 / 527 27/10/2016 DECRET D'ALCALDIA DONAR-LI AL TREBALLADOR SR. JUSTO ACEBEDO UNA  
 GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER REALITZAR  
 TASQUES FORA DEL SEU HORARI HABITUAL 
2016 / 528 27/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 118/16 
2016 / 529 27/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 193/15 
2016 / 530 27/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 140/16 
2016 / 531 27/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 167/15 
2016 / 532 28/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriemnt exp 26/15 
2016 / 533 28/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 163/16 
2016 / 534 28/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Devolució de fiança exp. 208/15 
2016 / 535 28/10/2016 DECRET D'ALCALDIA ATORGAR UNA BESTRETA DE PERSONAL A LA  
 TREBALLADORA SRA. CRISTINA TORRES COSTA 
2016 / 535 28/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp. 17/16 
2016 / 536 28/10/2016 DECRET D'ALCALDIA Requeriment exp 109/13 

 
 
B) Juntes de Govern Local 
 
Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local núm. 016/2016, 017/2016, 018/2016 i 
019/2016, refrendades abans del dia 03-11-2016, data de la convocatòria del darrer Ple celebrat.  
 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 

 

3er.- 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 3ER 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  3er 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 3ER 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 3er trimestre de 2016, el 
qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 20.10.2016. 
 
 
C) ORDRE HAP/2105/2012 D’1 D’OCTUBRE, PER LA QUE ES DESENVOLUPEN LES 
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ RELATIVA AL 3ER 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 3er 
trimestre de 2016, el qual va ser tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 
20.10.2016. 
 
El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 
 
 
4art.- PROHIBICIÓ PER A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES PER RISC ELEVAT D’INCENDI 
FORESTAL.  

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“PROHIBICIÓ PER A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES PER RISC ELEVAT D’INCENDI FORESTAL 
 
Els boscos i terrenys forestals que cobreixen més de la meitat de la superfície de Catalunya 
constitueixen una riquesa nacional d'extraordinària importància pel que fa a la flora i la fauna, a la 
producció de primeres matèries, a la producció dels ecosistemes i a la contribució al lleure.  
 
La incidència de les masses arbrades sobre el clima, la hidrologia, la protecció del sòl, la contaminació 
atmosfèrica i el paisatge fa que la seva conservació sigui fonamental. 
                                           
Els incendis forestals, que cada any afecten els boscos de les nostres contrades, atempten directament 
contra aquesta riquesa insubstituïble. 
 
Una part molt important del terme municipal de Riells i Viabrea es troba dins el Parc Natural del 
Montseny, Reserva de la Biosfera, per la qual cosa es fa necessària la implementació de  mesures per a 
la seva protecció. 
 
Atès el que preveuen els articles 13 i 18 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals, aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
del següent ACORD: 
 
PRIMER.- PROHIBIR TOTALMENT la circulació de persones i vehicles de motor per les següents 
carreteres sense asfaltar següents: 

- Des de Riells de Montseny fins a Gualba 
- Carreteres sense asfaltar a les urbanitzacions de Can Plana i Junior Park 
- Ctra. de les Aigües 
- Des de l’Ermita de Sant Llop a Can Roig 
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SEGON.- El punt primer s’aplicarà exclusivament en dies de perill d’incendi molt alt o extrem, d’acord 
amb les previsions i/o alertes efectuades pel Servei Català de Meteorologia i /o l’activació del Pla 
Especial d’Emergències per Incendis Forestals de Catalunya (INFOCAT). 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquesta resolució a l’ADF de Riells i Viabrea, al Cos d’Agents Rurals de La 
Selva i als Vigilants Municipals, per al seu coneixement.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  

 
 
5è.-  APROVACIÓ DE L’IMPORT DE LES SANCIONS PER INFRACCIONS A L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL 
MOSQUIT TIGRE. 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DE L’IMPORT DE LES SANCIONS PER INFRACCIONS A L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL 13 PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL 
MOSQUIT TIGRE (Aedes Albopictus). 
 
Atès que l’article 11 - Capítol III – de l’Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, 
i particularment del mosquit tigre assenyala: 
 
“Article 11 
Sancions 
Les infraccions a que fa referència l’article 10 d’aquesta ordenança, han d’esser sancionades amb 
multes, d’acord amb les prescripcions establertes al títol VI de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de 
protecció de la salut de Catalunya.”  
 
Atès que es considera necessari fixar l’import de les sancions segons la seva gradació. 
 
Es  proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- MODIFICAR l’article 11 - Capítol III – de l’Ordenança municipal per a la prevenció i control 
dels mosquits, i particularment del mosquit tigre i on diu:  
 
“Article 11 
Sancions 
Les infraccions a que fa referència l’article 10 d’aquesta ordenança, han d’esser sancionades amb 
multes, d’acord amb les prescripcions establertes al títol VI de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de 
protecció de la salut de Catalunya.”  
 
Ha de dir: 
 
“Article 11 
Sancions 
Les infraccions a que fa referència l’article 10 d’aquesta ordenança, han d’esser sancionades amb 
multes, d’acord amb la gradació següent: 
Infraccions lleus, fins a 200,-€ 
Infraccions greus, de 201 a 600,-€ 
Infraccions molt greus, de 601 a 1.500,-€” 
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SEGON.- OBRIR un període d’informació pública, mitjançant la publicació de l’edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província i Tauler d’anuncis municipal, pel termini de trenta dies hàbils per tal que els 
interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments.  
 
TERCER.- CONSIDERAR aprovada definitivament l’esmentada modificació si no es produeixen 
reclamacions ni suggeriments. Si se’n produeixen, seran resoltes pel Ple. 
 
QUART.- PUBLICAR l’esmentada modificació en el  Butlletí Oficial de la Província  i  en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, així com trametre-la al Dpt. de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.  

 

6è.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ I IMPOSICIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 
2017. 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ I IMPOSICIÓ ORDENANCES FISCALS 2017. 
 
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 a l’exercici 2017 i següents, la modificació de les 
següents ordenances fiscals: 
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- O.F. Núm. 1. Impost sobre béns Immobles. 
- O.F. Núm. 2. Impost sobre Activitats Econòmiques. 
- O.F. Núm. 7. Reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic local: 
- Annex 1. Ocupació del domini públic local amb mercaderies, materials de la construcció, 
runes, tanques, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
- Annex 3. Instal·lacions de parades, barraques, casetes de venda, aparells per a la venda 
automàtica, espectacles, atraccions situats en terrenys d’ús públic local així com indústries 
ambulants i de rodatge cinematogràfic. 

- O.F. Núm. 8. Reguladora de les taxes per a l’exercici i prestació de serveis de competència 
local. Annex 5. Taxa per la prestació del servei d’escombraries. 

- O.F. Núm. 10. Reguladora de la taxa de registre i recollida d’animals. 
- O.F. Núm. 17. Taxa d’aprofitament amb motiu de la celebració civil de casaments a 

l’ajuntament de Riells i Viabrea. 
- O.F. Núm. 22. Preu públic per a la utilització privativa de les instal·lacions municipals. 

 
SEGON.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ de la nova ordenança fiscal reguladora: 
 

O.F. núm. 25. Preu públic per a la inserció de publicitat a la revista municipal.  
 
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.  
 
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, així com les noves ordenances per a l’exercici 2015 i següents, 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, 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 Abstenció 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E Abstenció 

 
S’aprova per 6 vots a favor i 5 abstencions. 
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7è.- APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. 

Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DIFERENT PROGRAMA DE GESTIÓ 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist que algunes partides del pressupost no presenten prou crèdit i repercuteixen per nivell de 
vinculació jurídica  a les partides de les que es preveu despesa fins a final d’any. 
 
Atès que les partides que es pretenen disminuir presenten majors crèdits disponibles del què es preveu 
fer servir fins a final d’any.  
 
Atès que l’àrea d’hisenda d’aquesta Corporació ha sol·licitat una transferència de crèdits, la Regidora 
de l’Àrea, Adriana Puig i Durbau,PROPOSA al Ple de la Corporació: 
 
PRIMER. APROVAR inicialment l’expedient de transferència de crèdits 1TCD2-2016 del pressupost de 
despeses de la Corporació, que tot seguit es detalla: 
 
 
 

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

0 338 2260902 Festa major 5.570,00 
0 338 2260906 Altres festes 3.000,00 

TOTAL 8.570,00 
 
 
 

Transferència disminució  

Partida Denominació 
Import/€ 

Org. Prog. Eco. 
0 4313 2260909 Promoció econòmica 5.570,00 
0 1532 2210301 Combustibles i carburants 3.000,00 

TOTAL 8.570,00 
 
 
SEGON. EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des 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, es produeix el següent procés de votació: 
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Josep Maria Bagot i Belfort  ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Felipe Juan González i Martín ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Adriana Puig i Durbau ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Francisco Miguel Tapia i Melenchón ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Patrici Cros i Garcia ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Fernando Rodríguez i Fernández ESQUERRA-GIR-AM A favor 
Jordi Joan Palau i Fàbregas CiU Abstenció 
Sra. Glòria Ribas i Fradera CiU Abstenció 
Sra. Tatiana Cuenca i Dengra CiU Abstenció 
Sra. Cristina Martínez i Picot IpRiV-PSC-CP En contra 
Sr. José Antonio Rodríguez Gragera ICV-E Abstenció 

 
S’aprova per 6 vots a favor, 5 abstencions i 1 vot en contra. 
 
 
8è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM  i CiU DE 
RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL 
FRANQUISME. 

 
Es dóna compte de la següent Moció que presenten els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i CiU: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM  i CiU DE 
RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL 
FRANQUISME 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El proppassat 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador Francisco 
Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 contra la legalitat 
democràtica republicana i va instaurar per la força un règim dictatorial de caràcter feixista i nacional-
catòlic fins al 1978. 
 
Durant la dictadura, el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les llibertats personals i 
col·lectives de caràcter polític, social i nacional, duent a terme una persecució sistemàtica contra 
particulars, institucions, associacions, sindicats i entitats culturals. 
 
Entre els crims comesos, tenen especial rellevància els consells de guerra sumaríssims que es van 
realitzar sense cap legitimitat per motius polítics a Catalunya entre els anys 1938 i 1975. Aquests 
consells de guerra van comportar penes de presó, reclusions en camps de concentració, camps de 
treball forçats, i fins i tot execucions. 
 
L’Estat espanyol continua sense declarar nuls aquells processos il·legals. 
 
L’11 de maig de 2016 la Comissió de la Dignitat, amb el suport de les següents entitats 
memorialistes: Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, Associació 
de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació Catalana d’Ex-
presos polítics del Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, 
Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC), Associació 
d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, Associació de Memòria de Terrassa, Associació 
Ateos y Republicanos, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de l'Exili 
Republicà (ARMHER), Plataforma pel Dret a Decidir, i Associació del Banc de l’ADN de  
 



 

 

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

 
 
 
 

familiars desapareguts de la Guerra Civil i Postguerra, van presentar a la consideració de tots els 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya una proposició de llei per tal que el Parlament anul·li 
els consells de guerra duts a terme per motius polítics a Catalunya pel franquisme des del 1938 al 
1975. 
 
Com a conseqüència d’aquesta iniciativa diversos grups parlamentaris de la cambra catalana van 
assumir aquesta Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme que 
actualment està en tràmit al Parlament de Catalunya (202-00029/11). 
 
Aquesta proposició de llei estableix que: “Es declaren nuls i sense cap efecte jurídic tots els consells de 
guerra sumaríssims i les corresponents sentències, instruïts per causes polítiques a Catalunya pel 
règim franquista d’acord amb el Ban de 28 de juliol de 1936, el Decret de 31 d’agost de 1936, el 
Decret número 55 d’1 de novembre de 1936, la Llei de 2 de març de 1943, la Llei de 18 d’abril de 
1947, el Decret 1794/60, de 21 de setembre, i el Decret Llei 10/75, de 26 d’agost.” 
 
Així mateix, un cop la llei sigui aprovada, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars, una certificació de la nul·litat del procediment 
i sentència corresponents. 
 
És per això que els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i CiU a l’ajuntament de  Riells i Viabrea  
proposen l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- REALITZAR una condemna ferma i contundent de la dictadura franquista i dels crims 
comesos per aquest règim.  
 
SEGON.- RECOLZAR la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, 
que està en tràmit al Parlament de Catalunya. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, al Comitè 
de Drets Humans de l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria.” 
 
 
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.   
 
 
9è.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM I CiU PER 
UNA ADMINISTRACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE. 
 
Es dóna compte de la següent Moció que presenten els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i CiU: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-GIR-AM I CiU PER UNA 
ADMINISTRACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE 
 
ANTECEDENTS 
 
La pobresa i l’exclusió social d’una part de la població és un fenomen estructural associat al nostre 
model econòmic, no exclusiu de temps de crisi. També creix el convenciment que ni l’estat ni el 
mercat, de forma aïllada, són capaços de fer front a aquestes problemàtiques. Tampoc el creixement 
econòmic és garantia de millora de les condicions de vida dels sectors socials més vulnerables sense 
que hi hagi una intervenció política redistributiva que l’acompanyi. 
 
L’Administració, i concretament les Administracions locals i supramunicipals, tenen i han de tenir un 
paper important pel que fa al manteniment de la cohesió social i a un repartiment el màxim equitatiu 
possible dels recursos públics, que permeti garantir una vida digna a tots els seus conciutadans. 
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En aquest sentit les accions per garantir i promoure la cohesió social es podrien resumir en 3 punts 
bàsics: 
 
1. El comportament de l’administració en el seu dia a dia, pel que fa a la contractació de serveis 
externs i a les relacions que es teixeixen entre la direcció de les administracions, els seus treballadors 
directes i els treballadors de les empreses que els presten serveis. 
 
2. L’actuació de l’administració davant aquelles persones amb situacions vulnerables, per garantir unes 
condicions de vida digna a totes elles. 
 
3. L’actuació de l’administració no només respecte a aquelles empreses que li presten serveis sinó 
també respecte a totes les empreses del territori que gestiona, que tenen un important paper, com a 
agents econòmics, socials i mediambientals, i que formen el territori, tan social com geogràfic, que 
coneixem. 
 
 1. El comportament de l’administració en el seu dia a dia, pel que fa a la contractació de 
serveis externs i a les relacions que es teixeixen entre la direcció de les administracions, els 
seus treballadors directes i els treballadors de les empreses que els presten serveis. 
 
Entrant en detall: La integració d’aspectes socials en la contractació pública ha estat objecte, en els 
darrers anys, d’anàlisi i de regulació mitjançant instruments diversos, tant en l’àmbit comunitari, com 
en el de l’estat així, com  en l’àmbit més local. 
 
Així doncs, molts ajuntaments han anat incorporant, en la mesura que podien, clàusules socials i 
ambientals en els procediments de contractació. 
 
Pel que fa a la integració d’aquest tipus de clàusules en la definició de l’objecte del contracte, es 
preveu que els plecs de prescripcions tècniques es configurin tenint en compte criteris d’accessibilitat 
universal i de disseny per a tothom, tal com es defineixen en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i 
la seva inclusió social que ha derogat, entre d’altres la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Aspectes 
aquests sobre els quals també posa especial èmfasi la Llei 26/2011, d’1 d’agost. 
En matèria de prohibicions de contractar, s’hi inclouen els delictes contra els drets de les persones 
treballadores; les infraccions greus en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no 
discriminació de les persones amb discapacitat; les infraccions molt greus en matèria social —incloent-
hi les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals i la manca d’afiliació a la Seguretat Social, 
com també l’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en matèria social en el 
contracte, si queden tipificades com a causa de resolució. 
 
Així mateix, es preveuen clàusules de preferència en l’adjudicació a igualtat de condicions amb les que 
siguin econòmicament més avantatjoses: 
  
1. A favor de les proposicions presentades per empreses que superen un determinat percentatge de 
persones treballadores amb discapacitat o dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de 
persones en situació d'exclusió social 
 
2. A favor d’entitats sense ànim de lucre en contractes relatius a prestacions de caràcter social o 
assistencial. 
 
3. A favor d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just, en contractes que tinguin com 
a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just. 
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D’altra banda, el TRLCSP fa possible la inclusió de condicions especials d’execució dels contractes, 
sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i que s’indiquin en l’anunci de licitació i en el 
plec o en el contracte. Aquestes condicions poden fer referència a consideracions de tipus social, amb 
la finalitat de promoure l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el mercat 
laboral; eliminar les desigualtats entre home i dona en el mercat laboral; combatre l’atur i afavorir la 
formació en el lloc de treball, altres finalitats que es puguin establir amb referència a l’estratègia 
coordinada per a l’ocupació o garantir el respecte dels drets laborals bàsics al llarg de la cadena de 
producció, i se’ls pot atribuir el caràcter d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte que el seu 
incompliment sigui considerat causa de resolució del contracte. Així mateix, l’incompliment d’aquestes 
condicions pot comportar, si així s’ha previst en els plecs o el contracte, la imposició de penalitzacions i 
la consideració d’infracció greu en relació amb el que preveuen les prohibicions per contractar. 
 
El TRLCSP també regula la possibilitat que als plecs de clàusules s’obligui al nou adjudicatari a 
subrogar els treballadors de l’antic concessionari. Per últim, preveu una reserva de contractes a favor 
de centres especials de treball, en virtut de la qual es pot reservar la participació en els procediments 
d'adjudicació de contractes a aquests centres o reservar-ne l’execució en el marc de programes 
d'ocupació protegida quan, almenys el 70% de les persones treballadores afectades, siguin persones 
amb un grau de discapacitat que, a causa de l’índole o la gravetat de les seves deficiències, no puguin 
exercir una activitat professional en condicions normals. 
 
Els ajuntaments no es poden mantenir al marge d’aquest context i amb la promoció de les  clàusules 
socials en les contractacions públiques, aspiren a avançar en l’articulació d’un mercat social de 
productes i serveis basat en criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris, com a eina en favor de la 
inserció per l’econòmic i de construcció de cohesió social. 
 
En segon lloc, les administracions tenen un paper fonamental en la regulació de les relacions laborals 
que estableixen, en definitiva, les condicions de treball de la seva plantilla. Per aquest motiu, 
l’existència de meses de concertació social contínues en les quals participin els responsables de la 
direcció de les administracions i els representants dels treballadors escollits és fonamental. Igualment, 
el diàleg i la comunicació continus també han d’existir amb els representants dels treballadors de totes 
aquelles empreses que presten serveis a l’administració. 
 
Així, l’administració ha de posar en funcionament bones pràctiques en l’àmbit del diàleg o la 
concertació social, exercint com a model no només per als treballadors del sector públic sinó també per 
a la concertació social en l’àmbit privat, en resposta a la seva obligació tant de garantir unes 
condicions de treballs dignes com de trobar solucions i respostes consensuades i dialogades entre 
empreses i treballadors als conflictes que sorgeixin. 
 
2. L’actuació de l’administració davant aquelles persones amb situacions vulnerables, 
per garantir unes condicions de vida digna a totes elles. 
 
Malgrat que existeixen tímids senyals de millora, la crisi econòmica i social que fa més d’una dècada 
que suportem al nostre país ha tingut i té un fort impacte sobre les persones i la societat en general. 
 
Actualment, existeixen moltes iniciatives tant des de l’àmbit públic com des del món associatiu, com 
des de l’àmbit privat, que fan una tasca molt important d’acompanyament i suport d’aquells col·lectius 
en situacions més greus o més vulnerables. 
 
Les administracions locals tenen un paper molt important pel que fa a decisions que tenen un impacte 
directe en l’economia familiar dels ciutadans a través de la regulació de les diverses taxes i preus 
públics que recapten en concepte del serveis que es presten a la ciutadania. 
 
En aquest sentit les administracions, en molts casos, ja contemplen en les seves ordenances fiscals 
bonificacions i exempcions per a aquelles persones o famílies en situacions vulnerables per tal que 
puguin gaudir de determinats serveis, o que l’impacte de la recaptació municipal sigui menor a partir 
de determinats llindars de renda familiar o situacions familiars, socials o laborals concretes. 
 



 

 

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

 
 
 
 

3. L’actuació de l’administració no només respecte a aquelles empreses que li presten 
serveis sinó també respecte a totes les empreses del territori que gestiona, que tenen un 
important paper com a agents econòmics, socials i mediambientals i que formen el territori, 
tan social com geogràfic, que coneixem. 
 
Així mateix, les administracions no poden restar alienes a cap problemàtica laboral o empresarial que 
es desenvolupi en el seu territori. En la mesura de les seves capacitats, els ajuntaments i 
Administracions supramunicipals, com a administracions locals més properes als ciutadans, han 
d’intercedir i acompanyar als ciutadans, treballadors, i empreses, en aquelles problemàtiques o 
conflictes que puguin sorgir. 
 
En aquest sentit, cal reafirmar l’aposta i el suport pel desenvolupament i el manteniment de les 
empreses del territori gironí, i desenvolupar una cultura de reconeixement públic per a la tasca que fan 
aquestes empreses. Cal, així mateix, promocionar la consciència que les empreses formen part de la 
realitat gironina i del municipi on estan ubicades, no les ha de moure només una política empresarial 
sinó també social, en tant que està clarament associat al manteniment i creació de llocs de treball, 
alhora que també té impactes importants en la mobilitat de les persones, el medi ambient i el 
desenvolupament de sistemes de consum sostenibles. 
 
Al mateix temps que el manteniment i creació d’activitat empresarial genera un ingressos directes i 
indirectes per a les administracions que en èpoques com l’actual tenen una gran importància en els 
seus balanços econòmics. 
 
Per aquest motiu, cal que les administracions públiques desenvolupin estratègies comunes, més enllà 
de les fronteres del seu municipi o comarca, per tal de promoure l’aprofitament conjunt de les 
sinergies generades per les zones industrials, promovent la mancomunació de serveis entre 
administracions, polígons, zones industrials, i empreses que permetin una major eficiència en la 
utilització de recursos, però, que també generin dinàmiques positives a través de la suma d’esforços.  
 
És per això que els grups polítics municipals d’ERC-GIR-AM i CiU a l’ajuntament de  Riells i Viabrea  
proposen l’adopció dels següents ACORDS: 
 
En matèria de contractació pública: 
 
PRIMER.-  INCLOURE en els PCAP les clàusules socials que recull  la Guia per a les clàusules 
contractuals de caràcter social de la Junta Consultiva de Contractació administrativa de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
SEGON.- INCORPORAR en tots els contractes públics una clàusula contractual de caràcter essencial, 
que estableixi que els licitadors, contractistes, subcontractistes, empreses filials o empreses 
interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països 
elaborada por las Institucions Europees o, en el seu defecte, pel govern espanyol o català, i que siguin 
considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, 
frau fiscal o contra la hisenda pública. 
 
TERCER.- INCLOURE en els PCAP, malgrat que l’empresa adjudicatària del servei pugui ser una 
empresa multiserveis, el compliment de les condicions laborals regulades en el conveni del sector 
d’àmbit provincial, català o estatal. 
 
Pel que fa a la protecció de les persones i col·lectius amb situacions vulnerables: 
 
QUART.- SEGUIR APLICANT i estudiar noves fórmules, a través de les Ordenances Fiscals i de l’acció 
dels serveis socials i l’ajuntament, per protegir aquelles persones o col·lectius més vulnerables o amb 
situacions de risc, com per exemple: persones en situació d’atur, famílies monoparentals o nombroses, 
jubilats, joves, famílies amb ingressos reduïts, desnonats, persones amb risc d’exclusió social, 
discapacitats, etcètera.  
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En matèria de protecció de l’ocupació de qualitat i del teixit empresarial de les comarques 
gironines: 
 
CINQUÈ.- MANTENIR trobades de caràcter com a mínim anual amb els representants de les 
organitzacions empresarials i sindicals més representatives del municipi per tal d’analitzar plegats 
aquelles problemàtiques conjuntes, intentar prevenir-les o tractar temes específics que sorgeixin en 
determinats sectors o territoris. 
 
SISÈ.- A través d’aquest espai de diàleg social del municipi, establir conjuntament amb la resta 
d’agents socials, els protocols d’intervenció i actuació en el cas d’empreses que es trobin en situació de 
crisi, com processos de deslocalització, ERO o tancament, amb la màxima urgència i al màxim nivell de 
responsabilitat, entre l’administració, la direcció de l’empresa i els representants dels treballadors per 
tal de propiciar les condicions necessàries per mantenir l’activitat i els llocs de treball.  
 
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Girona i als seus grups polítics.” 
 
 
Sotmesa a votació la Moció, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents.   
 
 
 
10è.- INFORMES REGIDORIES. 
 
No hi ha informes. 
 
 
11è.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Sra. Cristina Martínez Picot: 
L’altre dia em vaig trobar amb un senyor de la 
Penya Blaugrana i em va preguntar sobre la 
cessió del local. Jo li vaig comentar que 
segons vosaltres, estan demanant un local en 
unes condicions que no se’ls pot oferir. Ell em 
va comentar que això no era cert, que fins i 
tot estaven demanant uns vestidors en desús 
i que ells mateixos els acondicionarien. Vull 
saber què hi ha de tot això perquè les dues 
versions que tinc són molt diferents.  

Sr. Francesc Tapia: 
Doncs és molt senzill: et convido a que la propera 
reunió que tinguem amb ells, tu també hi 
assisteixis. Així tindràs la informació de primera ma. 
Ells ens demanen un local amb barra, amb espai per 
a 20  taules,... Vaja, que ha de ser un espai gran. 
A més es tracta d’una penya i cal tenir en compte 
que no és l’única penya del municipi. Hem de vigilar 
amb el que atorguem, perquè el que donem a uns, 
ho poden demanar altres. 
Estem intentant donar-li la volta a tot això i intentar 
encabir-ho amb altres penyes per tal que sigui un 
punt de trobada. 
Hi estem treballant. La solució més o menys la 
tenim, però s’ha d’acabar d’encaixar-ho bé. 
Si vols, quan ens hàgim de tornar a reunir, t’envio 
un whatsapp i vens tu també. 
 
 

Sr. Jordi Palau: 
Al darrer Ple ja vaig fer una consulta en 
relació a un desplaçament de l’alcalde. El 
decret nº 442 a més d’assistències a Juntes i 
a Plens, parla d’aquest concepte però no 
concreta res. 

Sr. Alcalde: 
El document que tu tens inclou un conjunt de 
desplaçaments mensuals. Sempre són de viatges, 
com a mínim, fins a Girona. Si anem a Sta. Coloma 
ni tan sols ho cobrem. 
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Sra. Adriana Puig: 
Al document comptable que aprovem sí que s’hi 
adjunta detallat el desplaçament. 
 

Sr. Jordi Palau: 
He vist un acord de JGL on es vol contractar 
un cap de vigilants. 

Sr. Felip González: 
No és una contractació. El que es fa és un concurs 
de mèrits intern amb la gent que forma el cos de la 
Guàrdia municipal per tal de nomenar el cap de 
vigilants mitjançant el sistema de lliure designació. 
Precisament es fa per aquest sistema a efectes de 
no hipotecar a un futur govern amb la nostra 
decisió.  

Sra. Cristina Martínez Picot: 
Què vols dir  amb lliure designació? 

Sr. Felip González: 
Vull dir que dins els membres de la Guàrdia 
Municipal, les persones que consideren que 
reuneixen una sèrie de condicionants es poden 
presentar i es valoren els mèrits de cadascuna, per 
tal de canviar, o ratificar en el càrrec de cap, a la 
persona que es consideri més capacitada. 
 

Sr. Jordi Palau: 
En relació al cos de vigilants, la persona que 
heu contractat últimament, a qui està suplint? 
 

Sr. Felip González: 
Aquesta persona està fent substitucions. No supleix 
a una persona en concret, sinó que ha estat 
contractada per suplir, baixes, vacances, etc.  
 

Sr. Jordi Palau: 
Vull felicitar a en Ferran per la seva actuació 
durant la Fira del Bolet, perquè 
malauradament hi va haver-hi un accident i 
ell va actuar de manera molt lloable, fins i tot 
jugant-s’hi el físic.  

Sr. Ferran Rodríguez: 
Moltes gràcies. 

 
 
 
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, 7 de novembre de 2016 


