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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 15 DE JUNY DE 2022
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2022000004
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 15 de juny de 2022
Hora d’inici: 19:00h
Hora de fi: 20:00h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Josep Maria Bagot Belfort, Alcalde
Ana Maria Cortés Prado, Regidora
Felipe Juan González Martín, Regidor
Yolanda López González, 2a Tinent Alcalde
Fernando Rodríguez Fernández, 1r Tinent Alcalde
Patrici Cros Garcia, Regidor
Sergi Ribas Garcia, 1r Tinent Alcalde
Cristina Martínez Picot, Regidora
Carlos Pérez González, Regidor
Glòria Ribas Fradera, Regidora
Albert Montserrat Rosés, Regidor
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David Vila Ligero, Secretari-Interventor accidental.
Amb veu i sense vot:
-------Han excusat la seva absència:
---------------Desenvolupament de la sessió:
Un cop el secretari-interventor accidental ha comprovat l’existència del quòrum que
cal perquè es pugui iniciar la sessió es comencen a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia.

1.0.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ESBORRANY DE LES ACTES
DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 07/03/2022 (ORDINÀRIA) I
06/04/2022 (EXTRAORDINÀRIA).
Es presenten per a la seva aprovació les actes corresponents al Ple núm. 002/2022,
celebrat el dia 7 de març de 2022 (ordinari) i núm. 003/2022, celebrat el dia 6 d’abril
de 2022 (extraordinari) i que són aprovades per unanimitat.
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2.0.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA (DES DEL 02/03/2022 FINS
EL 09/06/2022) I JUNTES DE GOVERN LOCAL NÚM. 004/2022, 005/2022,
006/2022, 007/2022, 008/2022 I 009/2022.

a) Resolucions d’Alcaldia
Es dóna compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 02-03-2022 fins el
09-06-2022, que comprèn els decrets registrats amb núm. 0138/2022 fins el
0404/2022, ambdós inclosos.
L’alcalde dóna compte de forma expressa dels decrets núm. 0238 i 0239, ambdós de
data 06/04/2022, de modificació del cartipàs municipal i de les delegacions d’alcaldia,
el primer, i de nomenament 3er Tinent d’alcalde del regidor Sr. Sergi Ribas Garcia i
modificació de la composició de la Junta de Govern Local, el segon.
b) Juntes de Govern Local
Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local núm. 004/2022, 005/2022,
006/2022, 007/2022, 008/2022 i 009/2022, refrendades abans del dia 10-06-2022,
data de la convocatòria del darrer Ple celebrat.

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
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3.0.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE
L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA EN RÈGIM DE CONTROL SIMPLIFICAT
(PACF) PER A L’EXERCICI 2022.
Antecedents:
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 9 de juliol de 2018 es va
configurar el model a aplicar, amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèv ia
dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa
de raó en comptabilitat, i l’aprovació del règim de f iscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció
interventora.
Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 31 del
RD 424/2017 estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control
financer (PACF) que recollirà totes les actuacions planificables de control permanent i
d’auditoria pública a realitzar durant l'exerc ici, és a dir, amb excepció de les
actuacions que derivin d’una obligació legal que s’hagin de realitzar amb caràcter previ
a l’adopció dels corresponents acords (actuacions obligatòries no planificades).
Vist el Pla anual de control financer elaborat per la intervenció, que seguit es
transcriu:
PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
DE RÈGIM DE CONTROL SIMPLIFICAT PER A L’EXERCICI 2022.
1. INTRODUCC IÓ
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El Reial dec ret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) té per objecte el
desplegament reglamentari previst en l'article 213 del text refós de la Llei regulado ra
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de ma rç (RDLeg
2/2004).
El règim de control intern establert en el RD 424/2017 es regula sobre la base de
l'experiència en l'exercici d'aquesta funció per part de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant, per tant, un model consistent amb
l'establert per al sector públic estatal. Amb aquest efectes, s’incorporen regles,
tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores substa ncials
en l'exercici del control intern en les entitats locals. El control intern de l'activitat
economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan interventor mitjançant
l'exercici de la funció interventora i el control financer.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 9 de juliol de 2018 es va
configurar el model a aplicar, amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia
dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa
de raó en comptabilitat, i l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció
interventora.
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RD 424/2017 incorpora
importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament so bre aquesta matèria
en l'àmbit local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el
funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per
comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en
general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant
que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència,
l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'esta bilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de
control permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia
referit en l'article 213 del RDLeg 2/2004.
L'objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que asseguri, amb
mitjans propis o externs, el control efectiu d’almenys el 80% del pressupost general
consolidat de l'exercic i mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció interventora i
de control financer. En el transcurs de tres exercicis consecutius i en base a una
anàlisi prèvia de riscos, haurà d'haver assolit el 100% d'aquest pressupost. Per assolir
aquests objectius s'hauran d'habilitar els mitjans necessaris i suficients a l'òrgan
interventor.
Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 31 del
RD 424/2017 estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de contro l
financer (PACF) que recollirà totes les actuacions planificables de control permanent i
d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici, és a dir, amb excepció de les
actuacions que derivin d’una obligació legal que s’hagin de realitzar amb caràcter previ
a l’adopció dels corresponents acords (actuacions obligatòries no planificade s).
Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació
(actuacions obligatòries planificades) i les que anualment es seleccionin sobre la ba se
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d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les
prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles (actuacions
planificades).
També s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els beneficiaris i, si
s’escau, sobre les entitats col·laboradores, per raó de les subvencio ns i ajudes
concedides que es trobin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals,
d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvenc ions.
En compliment dels preceptes legals exposats, s’ha elaborat aquest Pla que determina
el marc de les actuacions de control financer a realitzar durant l’exercici 2021.
2. ACTUACIONS A REALITZAR
2.1.

En matèria de control permanent

2.1.1 Actuacions a realitzar de caràcter obligatori

AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
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D’acord amb l’article 29.2 del RD 424/2017, el control permanent s'exercirà sobre
l'entitat local i els organismes públics en què es realitzi la funció interventora. Amb
caràcter obligatori es realitzaran les actuacions previstes en les normes
pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes
a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions es realitzaran
amb caràcter posterior i mitjançant tècniques d’auditoria.
a) 2.1.1_L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres
comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament que
preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no
queden retingudes factures.
presentades al punt general d'entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans
o entitats de la respectiva entitat, en cap de les fases del procés, es tablerta en
l’article 12.3 de la Llei 25/2013.
b) 2.2.1_L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de
morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013.
c) 2.2.2_La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitz ades
o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte
413, només sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la
DA 3ª de la Llei orgànic a 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic).
d) 2.2.3 Verificació de la justificació de les subvencions nominatives i d’estar al
corrent amb les obligacions tributàries i seguretat social.
2.1.2 Actuacions seleccionades
Atès que aquesta entitat va informar al ple sobre l’aplicació del règim de control intern
simplificat, no es preveuen actuacions seleccionades de control financer (actuacions
planificades).
2.2 En matèria d’auditoria pública
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En no existir cap entitat dependent no es preveuen actuacions en aquesta matèria.
2.3 Control financer de les subvencions i ajuts concedits
El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, si s’escau, de
les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que es puguin concedir.
3. MEMÒRIA DE PLANIFICAC IÓ
Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la Intervenció podrà
aprovar una memòria de planificació dels treballs concretant, entre d’altres, l’abast i
objectius del treball, el règim jurídic aplicable, l’equip de treball, el calendari previst
per a l’execució de les diferents fases del treball i, si s’escau, el sistema de
determinació de mostres i els programes de treball a utilitzar.
4. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A LA L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS DE
CONTROL FINANCER
L’execució dels treballs de control financer inc losos en el present Pla, es realitzaran
per l’òrgan interventor, de forma continua o amb posterioritat, d’ac ord amb el que
preveuen el RD 424/2017 i les normes tècniques de control financer i auditoria pública
dictades per la IGAE.
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5. MITJANS DISPONIBLES
Les actuacions de control financer previstes en aquest Pla es duran a terme
directament per la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració que resulti
necessària.
6. MODIFICACIÓ DEL PLA
La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de l’execució de
controls, en virtut de sol·licitud o mandat legal, per variacions en l'estructura de les
entitats objecte de control, per insuficiència de mitjans o per altres raons degudament
ponderades.
7. INFORMAC IÓ AL PLE
Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al
ple de la corporació.
Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la
Intervenció i es tramitarà d’acord amb el procediment establert en les normes
tècniques de control financer i auditoria dictades per la IGAE.
D’acord amb els articles 220.3 del RDLeg 2/2004 i 36.1 del RD 424/2017, els informes
definitius que resultin de les actuacions incloses en el prese nt Pla, conjuntament amb
les al·legacions efectuades, seran enviat s, a través del president, al ple de la
corporació per al seu coneixement.
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8. PUBLICITAT DEL PLA
Aquest Pla serà publicat en el Portal de transparència de l’entitat, en virtut del que
estableixen els articles 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i 8 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
ANNEX I
RESUM ACTUACIONS PACF 2022
ENS
ACTUACIÓ
AJUNTAMENT
DE 2.1.1_L’auditoria
de
RIELLS I VIABREA
sistemes per verificar que
els
corresponents
registres comptables de
factures compleixen amb
les
condicions
de
funcionament que preveu
la Llei 25/2013
AJUNTAMENT
DE 2.2.1_L’informe
RIELLS I VIABREA
d’avaluació
del
compliment
de
la
normativa en matèria de
morositat
previst
a
l’article 12.2 de la Llei
25/2013
AJUNTAMENT
DE 2.2.2_La verificació de
RIELLS I VIABREA
l’existència
d'obligacions
derivades de despeses
realitzades
o
béns
realitzats, o béns i serveis
rebuts sense imputació
pressupostària
(compte
413)
AJUNTAMENT
DE 2.2.3 Justificació de les
RIELLS I VIABREA
subvencions nominatives
amb verificació d’estar al
corrent de les obligacions
tributàries
i seguretat
social

TIPUS
Obligatòria

MITJANS
Recursos
propis

Obligatòria

Recursos
propis

Obligatòria

Recursos
propis

Obligatòria

Recursos
propis

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

4.0.DONAR
COMPTE
DE
L'INFORME
DE
CONTROL
PERMANENT
PLANIFICABLE
OBLIGATORI
SOBRE
EL
CONTROL
DE
L’EXISTÈNCIA
D’OBLIGACIONS DERIVADES DE DESPESES REALITZADES O BÉNS I SERVEIS
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REBUTS SENSE IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (COMPTE 413) DE L’EXERCICI
2021.
Antecedents de fet
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 9 de juliol de 2018 es va
configurar el model a aplicar, amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia
dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa
de raó en comptabilitat, i l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la func ió
interventora.
Aquesta entitat aplica el règim de control intern simplificat i el model simplificat de
comptabilitat local.
Amb la finalitat de donar compliment amb l’obligació de result ats de control intern
relatives als informes d’actuacions de control permanent panificable obligatori
l’article 35 i 36 del RD 424/2017 estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un
informe anual sobre el control de l’existència d’obligacions de rivades de despeses
realitzades a béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària.
En ocasió de l’aprovació del Comptes Generals de 2021 es dóna compte de present
control.
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Fonaments de dret
-

Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local.

-

Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es dicten les instruccions per a l’exercici del control
financer permanent.

Vist l’informe de l'òrgan interventor sobre el control de l’exist ència d’obligacions
derivades de despeses realitzades a béns i serveis rebuts sense imputació
pressupostària de l’exercici 2021.
D’acord amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
ÚNIC.- DONAR compte al Ple de l’informe elaborat per l’òrgan interventor sobre el
control de l’existènc ia d’obligacions derivades de despeses realitzades a béns i serveis
rebuts sense imputació pressupostària de l’exercici 2021 que seguit es transcriu:
1. INTRODUCC IÓ
D’acord amb l’article 31 del RD 424/2017 la Intervenció General de l’AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA va elaborar el Pla anual de control financer (PACF) que recull totes
les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici i
que tenen el caràcter de planificables.
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En compliment de l’article 31.3 del RD 424/2017, es va donar compte del PACF de la
Corporació en sessió de 17 de maig de 2021.
D’acord amb l’apartat 2 del PACF, els treballs de control financer comprenen, entre
d’altres, el control del compte 413 de l’exercici 2021, actuació de control permanent
panificable de caràcter obligatori prevista a la Disposició addiciona l tercera de la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic (LO 9/2013).
El règim jurídic de L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA és el corresponent al de
corporació de dret públic, subjecte pel que es refereix a la seva activitat econòmica i
financera al que estableix el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i té la consideració
d’administració pública als efectes previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
De conformitat amb els articles 3 i 29 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat
econòmica-financera de l’entitat s’exercirà mitjançant les modalitats de funció
interventora i control permanent.
Aquesta entitat aplica el règim de control intern simplificat i el model simplificat de
comptabilitat local.
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2. ABAST DEL TREBALL
D’acord amb el previst a la Disposició addicional tercera de LO 9/2013, l’abast
d’aquesta actuació és verificar, anualment, l’existència d’obligacions derivades de
despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte
413) en les entitats de les Administracions Públiques no subjectes a auditoria de
comptes, i per tant, en aquest cas, de l’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA 2021
El compte 413 “Creditors per operacions meritades” recull els deutes derivats
d’aquelles operacions meritades en l’exercic i no registrades en la comptabilitat. Es
composa de les següents divisionàries:
- Compte 4130 Creditors per operacions aplicables al pressupost en períodes
posteriors, on es registraran les obligacions (derivades d’entregues de béns o
prestacions de serveis) meritades en l’exercici però que els documents
acreditatius d’aquestes es rebin a l’exercici següent.
- Compte 4131 Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, on es
registraran les obligacions meritades que no s’han aplicat al pressupost sent
procedent la seva aplicació en el període actual o en algun ante rior
(obligacions meritades a l’exercici no registrades per manc a de consignació
pressupostària al pressupost de l’exercici).
Per a la realització dels treballs sobre el control de l’existència d’obligacions derivades
de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària
(compte 413) de s’han realitzat les proves que figuren en el programa de treball del
Compte 413.
3. NORMATIVA APLICABLE
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Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el
sector públic. (LO 9/2013).
Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local (OHAP/1781/2013)
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local.
Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Int ervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es dicten les instruccions per a l’exercici del control
financer permanent.
Resta de normativa aplicable en matèria d’auditoria pública.

4. RESULTATS DEL TREBALL
El resum dels resultats d’aquests treballs és el següent:
4.1. Operacions pendents d’aplicar a pressupost
a) Factures i/o certificacions pendents de registrar o en e stat de registre,
pendents d’aplicar a pressupost.
D’acord amb la documentació existent al servei de comptabilitat no consten
factures i/p certificacions pendents de registrar o en estat de registre, pendents
d’aplicar al pressupost a data 31/12/2021.
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b) Despeses que conformen el saldo del concepte no pressupostari 40001
Pagaments pendents d’aplicació
Les operacions que conformen el saldo de conceptes no pressupostari corresponents a
pagaments pendents d’aplicació, amb l’anàlisi del contingut i la seva rellevància, és el
que es detalla a continuació:
Descripció
Concepte no obligació
Import
Característiques
Execució
pressupostari pendent
d'aplicar
Rebut
domiciliat- Aplicació
pressupost
Prima
Referent
a
exercici 2022
40012
assegurança
6.392,60 2022
Prima
Rebut
domiciliat Aplicació
pressupost
40012
assegurança
91,44
referent a exercici 2022 2022
Autoliquidació,
no Aplicació
pressupost
correspon i la Diputació 2022
Publicació anunci
ho havia de resoldre
40012
BOP
20,00
Manteniment
Aplicació
pressupost
40012
alarma
46,22
Rebut domiciliat
2022
Pagament
a
Aplicació
pressupost
justificar per a la
2022
despesa de la
cavalcada
de
40012
Reis 2022
750,00
Compte justificatiu

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2022000841

Codi Segur de Verificació: 17a5aaf9-d224-40f7-9eb2-d96cc5add95f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_17563156
Data d'impressió: 17/06/2022 13:19:56
Pàgina 10 de 22

SIGNATURES

Ì17a5aaf9-d224-40f7-9eb2-d96cc5add95fZÎ

DOCUMENT

1.- DAVID VILA LIGERO (SIG) (Secretari accidental), 17/06/2022 09:31
2.- JOSEP MARIA BAGOT BELFORT (TCAT) (Alcalde), 17/06/2022 12:51

Despeses
pagaments
40012
justificar
4.2. Responsabilitats

Aplicació
2022

a
14,44

pressupost

Compte justificatiu

a) Informació dels litigis i reclamacions judicials i extrajudicials en curs
b) Anàlisi de les obligacions probables, les quals correspon el seu
registre en el compte 413 corresponent
Examinats els expedients obrants al departament de secretaria, no consten de
reclamacions judicials i extrajudicials en execució susceptibles d’anàlisi.
4.3. Seguiment del compte 413
a) Informació del compte 413 i moviment del compte per l’any objecte
d’anàlisi
El detall del moviment del compte “(413) Creditors per operacions pendents
d’aplicar al pressupost” de l’entitat per a l’exercici 2021 és el següent:
Comptes
Compte 41310
Compte 41313
Total

Saldo
a
01/01/2021
0,00
0,00
0,00

Altes

Baixes

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Saldo a 31/12/
2021
0,00
0,00
0,00
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b) Revisar en l’any 2022 la imputació d’aquestes obligacions al pressupost
El resultat obtingut del saldo del compte 413 a 31 de desembre de 0,00 i per tant no
hi ha hagut OPA’s pendents d’aplicar.
c) Analitzar l’antiguitat de les obligacions pendents d’aplicar
conformen el saldo del compte 413 al tancament de l’exercici

que

No existeixen operacions a analitzar.
d) Revisar que la memòria del Compte General concreti la informació
indicada a l’apartat 24.7 de l’OHAP/1781/2013
El resultat obtingut del saldo del compte 413 a 31 de desembre de 2021 i les OPA’s
aplicades amb operació definitiva a l’exercici 2021 a data actual, així com les
operacions pendents d’aplicar, és el que es detalla a continuació:

Comptes

Saldo
Compte
PGCP
a
31/12/2021

Compte
41310

0,00

Saldo
apartat
24.7
de
la
memòria
del
Compte Gral.
0,00

Diferència

0,00

Observacions
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5. OPINIÓ
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0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Com a resultat dels treballs realitzats, es considera que l’existència d’obligacions
derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació
pressupostària per l’exercici 2021 resulta conforme, en tots els aspectes significatius ,
amb la normativa que resulta d’aplicació.

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

5.0.- DONAR COMPTE DE L'INFORME
COMPTABLE DE FRES. EXERCICI 2021.

ANUAL

D'AUDITORIA

DEL

REG.

Antecedents:
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En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 9 de juliol de 2018 es va
configurar el model a aplicar, amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia
dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa
de raó en comptabilitat, i l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció
interventora.
Amb la finalitat de donar compliment amb l’obligació de resultats de control intern
relatives als informes d’actuacions de control permanent planificable obligatori
l’article 35 i 36 del RD 424/2017 estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un
informe anual d’auditoria del registre comptable de factures i es treballs de
comprovació del compliment de l’art. 12 de la 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de f actures en el sector públic
que fou modificada mitjançant la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, per
introdu ir un nou apartat 3 en l’article 12 amb la redacció següent :
"Les Intervencions Generals o òrgans equivalents de cada Administració
realitzaran una auditoria de sistemes anual per verificar que els corresponents
registres
comptables
de
factures
compleixen
amb
les
condicions
de
funcionament
previstes
en
aquesta
Llei
i
la
seva
normativa
de
desenvolupament
i,
en
particular,
que
no
queden
retingudes
fac tures
presentades en el Punt general d’entrada de factures electròniques que
estiguin dirigides a òrgans o entitats de la respectiva Administració en cap de
les fases del procés. En aquest informe s’inclourà una anàlisi dels temps
mitjans d’inscripció de factures en el registre comptable de factures i del
nombre i causes de factures refusades en la fase d’anotació al registre
comptable."
Fonaments de dret:
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Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic.
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i
tècnics del registre comptable de factures de les ent itats de l’àmbit d’aplicació de la
Llei 25/2013.
Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i
funcionals que ha de reunir el PGEFe.
Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol,
HAP/492/2014 i l’Ordre HAP/1074/2014.

per

la

qual

es

modifiquen

l’Ordre

Art. 35 i 36 de la RD 424/2017, informes de control financer.
Vist l’Informe anual d’auditoria del registre comptable de factures exercici 2021
elaborat per la intervenció, que s’adjunta a l’expedient.
D’acord amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
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ÚNIC.- DONAR compte al Ple de l’Informe anual d’auditoria del registre comptable de
factures exercici 2021.

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

6.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE
RIELLS I VIABREA, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2023.
Es dóna compte de la següent proposta:
Antecedents de fet
De conformitat amb el Departament d’Empresa i Treball, i a efectes d’establir el
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2023, cal proposar les dues festes locals
retribuïdes i no recuperables, en relació al municipi de Riells i Viabrea.
Les dues festes locals que es proposin no poden escaure’s en diumenge ni coincidir
amb cap dels dies festius que s’indica a l’escrit rebut del Departament d’Empresa i
Treball, en data 10/05/2022, reg. d’entrada núm.E2022002152.
Fonaments de dret
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, i comunicat a la Ge neralitat de Catalunya
abans del dia 31/07/2022.
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D’acord amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- PROPOSAR com a dies de festa local a Riells i Viabrea per a l’exercici
2023, el dilluns, dia 7 d’agost (Festa Major) i el dilluns, dia 13 de novembre (Festivitat
de St. Martí, Patró del Municipi).
SEGON.- COMUNICAR aquesta proposta al Departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació.

Resultat: Aprovat per Unanimitat dels regidors assistents (Josep Maria Bagot Belfort,
Ana Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, Yolanda López González,
Fernando Rodríguez Fernández, Patrici Cros Garcia, Sergi Ribas Garcia, Cristina
Martínez Picot, Carlos Pérez González, Glòria Ribas Fradera i Albert Montserrat Rosés).
7.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT
D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE.
Es dóna compte de la següent proposta:

DEL

SERVEI

MUNICIPAL

Antecedents de fet
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En data 7 de març de 2022 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el Reglament
del Servei Municipal d’Abastament domiciliari d’aigua potable.
Aquest acord va ser publicat al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al BOP núm. 50 de
data 14 de març i dins el termini d’exposició al públic d’aquest acord d’aprovació inicial,
s’han presentat al·legacions per part de:
-

Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea
Junts x Riells i Viabrea
Abastaments d’Aigua del Tordera SL

Atesa la coincidència de les al·legacions presentades per la Taula per l’Aigua Pública de
Riells i Viabrea i Junts x Riells i Viabrea, aquestes es proposa resoldre-les conjuntament.
Examinades aquestes al·legacions, i d’acord amb els informes tècnics que acompanyen
aquest expedient, es resol:
En relació a les al·legacions presentades per la Taula per l’Aigua Pública de Riells i
Viabrea i Junts x Riells i Viabrea


Estimar les al·legacions presentades en relació a:
Al·legació 1: Modificació parcial del redactat del preàmbul
Al·legació 3: Article 1 en la definició de l’objecte del reglament
Al·legació 11: Article 11, garantia del consum mínim vital
Al·legació 25: Article 46.2, supressió d’aquest punt
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Al·legació 30: Article 58, beneficiari tarifa social


Estimar parcialment les al·legacions presentades en relació a:
Al·legació 23: Article 40, correspon suprimir la referència al manteniment de
comptadors.
Al·legació 24: Article 46.1, correspon suprimir la referència al manteniment de
comptadors.
Al·legació 29: Article 57, regulació de fuites.



Desestimar les al·legacions presentades en relació a:
Al·legació 2: Definició de la participació ciutadana en la gestió dins el Reglament
en un nou article o disposició addicional.
Al·legació 4: Article 4 control de l’ens gestor
Al·legació 5: Article 5 atès que el reglament no és l’eina per determinar el mode l
de gestió del servei.
Al·legació 6: Article 6.3, atès que el reglament no és l’eina per determinar el
model de gestió del servei.
Al·legació 7: Article 7.4, atès que el reglament no és l’eina per determinar el
model de gestió del servei.
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Al·legació 8: Article 7.13, atès que el reglament no és l’eina per determinar el
model de gestió del servei.
Al·legació 9: Article 8, en la definició d’abonat.
Al·legació 10: Article 9.5, ja que el període de facturació ja es troba regulat tal i
com es proposa.
Al·legació 12: Article 12, atès que el reglament no és l’eina per determinar el
model de gestió del servei.
Al·legació 13: Article 14, atès que el reglament no és l’eina per determinar el
model de gestió del servei.
Al·legació 14: Articles 15, 16 i 18. Els comptadors no són objecte d’expropiació tal
i com es regula a la disposició transitòria del reglament.
Al·legació 15: Article 20, atès que el reglament no és l’eina per determinar el
model de gestió del servei.
Al·legació 16: Article 20.3, atès que el reglament no és l’eina per determinar el
model de gestió del servei.
Al·legació 17: Article 20.4, les funcions entre l’operador i el govern del servei ja es
tan clarament diferenciades.
Al·legació 18: Article 20.5, atès que el reglament no és l’eina per determinar el
model de gestió del servei.
Al·legació
ocupades.

19:

Article

34,

incloure

subministrament

provisional

per

cases
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Al·legació 20: Article 35, les funcions entre l’operador i el govern del servei ja es
tan clarament diferenciades.
Al·legació 21: Article 38, les funcions entre l’operador i el govern del servei ja es
tan clarament diferenciades.
Al·legació 22: Article 39, les funcions entre l’operador i el govern del servei ja es
tan clarament diferenciades.
Al·legació 26: Article 55, regulació dels períodes de facturació.
Al·legació 27: Article 53.1, regulació dels períodes de pagament.
En relació a les al·legacions presentades per Abastaments d’Aigua del Tordera SL


Estimar les al·legacions presentades en relació a:
Al·legació 2: Article 7 en la regulació de l’obligació de mantenir les condicions de
pressió i els cabals d’acord amb la normativa.
Al·legació 3: Article 26 en la regulació
d’autorització per escomeses externes.

dels

requisits

de

les

sol·licituds

Al·legació 5: Article 33 regulador dels supòsits d’averies
Al·legació 6: Article 70 regulador dels canvis de titularitat


Desestimar les següents al·legacions
Al·legació 1: Articles 1 i 2 en la definició de l’objecte del Reglament
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Al·legació 4: Annex 2 en la identificació dels preus no tarifaris
Un cop incorporades les modificacions derivades de les al·legacions estimades, ja sigui
total o parcialment, en resulta el text definitiu que es conté en document annex.
Fonaments de dret
L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
El procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, bàsicament, en
els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 162 de la LMC i els articles 60
a 66 del ROAS.
A tenor d’aquests preceptes, una vegada format l’avantprojecte i realitzada l’oportuna
consulta prèvia, l’Ordenança ha de ser aprovada inicialment pel Ple, sotmes a a
informació pública i a audiència dels interessats pel termini mínim de 30 dies, a
comptar des de la data de publicació de l’Anunci al BOP i des de l’endemà de la data
de recepció de la notificació, respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi
puguin formular al·legacions i reclamacions.
Quan s’hi presenten reclamacions o al·legacions, s’han de resoldre de forma raonada
en l’acord d’aprovació definitiva –en aquest supòsit, l’acord d’aprovació definitiva té
caràcter preceptiu.
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Tant si hi ha reclamacions com si no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de
publicar íntegrament en el BOP, i no entren en vigor fins que se n’hagi publicat
completament el text i hagi transc orregut el termini de quinze dies hàbils que preveu
l’article 65.2 de la LBRL.
D’acord amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ESTIMAR les següents al·legacions:
- Al·legacions núm. 1, 3, 11, 25 i 30 presentades per la Taula per l’Aigua Pública de
Riells i Viabrea i Junts x Riells i Viabrea.
- Al·legacions núm. 2, 3, 5 i 6 presentades per Abastaments d’Aigua del Tordera SL.
SEGON.- ESTIMAR parcialment les següents al·legacions:
- Al·legacions núm. 23, 24 i 29 presentades per la Taula per l’Aigua Pública de Riells i
Viabrea i Junts x Riells i Viabrea.
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TERCER.- DESESTIMAR la resta d’al·legacions presentades per la Taula per l’Aigua
Pública de Riells i Viabrea, Junts x Riells i Viabrea i per Abastaments d’Aigua del
Tordera SL.
QUART.- APROVAR definitivament el Reglament del Servei Municipal d’Abastament
domiciliari d’aigua potable d’acord amb el redactat que consta en el document annex a
aquest acord.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Taula per l’Aigua Pública de Riells, Junts x
Riells i Viabrea i a la mercantil Abastaments d’Aigua del Tordera SL.
SISÈ.- PUBLICAR el text íntegre d’aquest Reglament en el Butlletí Oficial de la
Província el qual entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats a
partir de l’endemà de la seva publicació i regirà mentre no se n’acordi la modificació o
derogació.

Resultat: Aprovat per 7 vots a favor d’ERC-GIR-AM (Josep Maria Bagot Belfort , Ana
Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, Yolanda López González, Fernando
Rodríguez Fernández, Patrici Cros Garcia i Sergi Ribas Garcia), 2 abstencions de PSCCP (Cristina Martínez Picot i Carlos Pérez González) i 2 vots en contra de JxCat-JUNTS
(Glòria Ribas Fradera i Albert Montserrat Rosés).

8.0.- AVOCACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER A LA RESOLUCIÓ DE LES
SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ FISCAL EN CONCEPTE DE VEHICLE HISTORIC
PER L'EXERCICI 2022.
Es dóna compte de la següent proposta:
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AVOCACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER A LA RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS
DE BONIFICACIÓ FISCAL EN CONCEPTE DE VEHICLE HISTÒRIC PER
L'EXERCICI 2022.
Antecedents de fet
Mitjançant acord de Ple de data 1 de febrer de 1993 l’Ajuntament de Riells i Viabrea
va delegar al Consell Comarcal la gestió tributària i recaptatòria dels ingressos de dre t
públic local.
En data 22 de novembre de 2021 es va aprovar definitivament, entre d’altres, la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica que fixa una nova regulació per a la bonificació dels vehicles hist òrics.
S’estima convenient realitzar l’avocació d’aquesta delegació atès que els afectats per
la inclusió dels seus vehicles en el padró, no han disposat del termini suficient per
presentar la sol·licitud de bonificació corresponent.
Així mateix, la identificació dels vehicles històrics i/o clàssics ha generat dubtes en la
interpretació de la pròpia ordenança atesa la pròpia ambigüitat de la normativa estatal
en la seva regulació.

AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://riellsiviabrea.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Fonaments de dret
L’article 42 del decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’organització c omarcal de Catalunya, així com l’article 7 del RD
legislatiu 2/2004. De 5 de març , estableixen que els municipis poden delegar en la
comarca llurs facultats tributàries de gestió, recaptació, inspecció i revisió, sens
perjudici de les delegacions i altres fórmules de col·laboració que poden també establir
amb altres administracions públiques.
L’article 10.1 de la Llei 40/2015 regulador de l’avocació de competències, estableix
que en els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents
jeràrquicament, el coneixement d’un afer pot ser avocat únicament per l’òrgan
delegant.
D’acord amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- AVOCAR puntualment la competència delegada per acord de Ple de data 1
de febrer de 1993, a favor de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament per a
l’aprovació de les bonificacions fiscals de concessió potes tativa i quantia variable
corresponent a l’apartat 5.2. vehicles històrics de l’ordenança fiscal vigent reguladora
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, per l’exercici 2022.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de la Selva
Contra aquest acord d’avocació no es pot interposar cap recurs, tot i que es pot
impugnar en el que, si s’escau, s’interposi contra la resolució del procediment.
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Resultat: Aprovat per Unanimitat dels regidors assistents (Josep Maria Bagot Belfort,
Ana Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, Yolanda López González,
Fernando Rodríguez Fernández, Patrici Cros Garcia, Sergi Ribas Garcia, Cristina
Martínez Picot, Carlos Pérez González, Glòria Ribas Fradera i Albert Montserrat Rosés).
9.0.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS.
Es dóna compte de la següent proposta:

Antecedents
El Departament d’Educació ha formalitzar un acord marc

amb la Federació de

municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis per finançar el cost que té
per a les famílies l’escolarització d’infants a les escoles bressol de titularitat municipal.
Aquest acord marc recull els beneficis que suposa la gratuïtat de l’escolarització tan
des de l’àmbit pedagògic, l’àmbit social, l’àmbit de la conciliació familiar, així com per
l’impuls de la plena ocupació de les places existents.
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Aquest acord estableix una aplicació gradual de la gratuïtat de l’escolarització,
començant la seva aplicació el proper curs escolar 2022/2023, en el tercer curs del
primer cicle d’educació infantil, és a dir P2.
La gratuïtat es limita al finançament del servei educatiu que inclou les despeses de
personal educatiu i despeses de funcionament per activitats docents i comunicacions , i
no inclou despeses de funcionament que són competència dels ens locals, ni despeses
de menjador, acollida i altres serveis complementaris, com el de menjador i acollida,
que són a càrrec de les famílies.
Fonaments de dret
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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.
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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, redact ada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fisca ls
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del test refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals respecte de les taxes per prestació de serveis públics o re alització
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d’activitats administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà.
Vist l’informe favorable de l’àrea de secretaria.
D’acord amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ACORDAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 11
reguladora de les taxes per a la prestació del servei de llar d’infants per al curs
2022/2023, amb la incorporació de la següent disposició transitòria:
Disposició transitòria
D’acord amb l’acord marc formalitzat entre la Generalitat de Catalunya i els
Ajuntaments per finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants a les
escoles bressol de titularitat municipal, els infants de P2 estaran exempts del
pagament de la taxa per assist ència a la llar d’infants durant els mesos de setembre a
juliol, inclòs el concepte de material.
SEGON.- NOTIFICAR aquest
d’aquest servei municipal.

acord a l’Escoleta de Riells SCCL, concessionària
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TERCER.- EXPOSAR al públic l’ac ord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’aquest
acord provisional, durant trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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 seu text íntegre, el qual entrarà en vigor el dia de la
seva publicació i regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

Resultat: Aprovat per Unanimitat dels regidors assistents (Josep Maria Bagot Belfort,
Ana Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, Yolanda López González,
Fernando Rodríguez Fernández, Patrici Cros Garcia, Sergi Ribas Garcia, Cristina
Martínez Picot, Carlos Pérez González, Glòria Ribas Fradera i Albert Montserrat Rosés).
10.0.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORES DE LA GESTIÓ
DE RESIDUS MUNICIPALS.
Es dóna compte de la següent proposta:
Antecedents
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L’Ajuntament de Riells i Viabrea té regulada la gestió dels residus municipals a través
de l’ordenança de civisme i convivència així com a través de l’ordenança de gestió del
residu verd.
Es creu oportú disposar d’una ordenança reguladora específica en aquesta ma tèria als
efectes de tenir una eina que reguli de forma clara i entenedora la seva gestió.
Així mateix, s’incorporen ja les línies estratègiques de la nova llei de prevenció de
residus i gestió de recursos
d’Avantprojecte de Llei.

de

Catalunya

que actualment es troba en fase

Recull també els primers passos en el canvi de model de gestió que està previst
impulsar en el municipi, i que tenen per objectiu principal d’adopció del sistemes de
recollida més eficients d’acord amb les característiques del propi municipi així com
l’obligatorietat en el reciclatge dels residus emmarcat en el context actual de lluita
contra el canvi climàtic.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL).
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Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Administracions Públiques (LPAC).

Procediment

Administratiu

Comú

de

les

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
D’acord amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Locals, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR inicialment l’Ordenança reguladora de la gestió de residus
municipals de Riells i Viabrea, la qual consta a l’expedient.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública, mitjançant la publicació d’un anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalit at de Catalunya i en el
tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de trenta dies, per a la formulació de
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reclamacions i al·legacions.

Resultat: Aprovat per Unanimitat dels regidors assistents (Josep Maria Bagot Belfort,
Ana Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, Yolanda López González,
Fernando Rodríguez Fernández, Patrici Cros Garcia, Sergi Ribas Garcia, Cristina
Martínez Picot, Carlos Pérez González, Glòria Ribas Fradera i Albert Montserrat Rosés).
11.0.- INFORMES REGIDORIES.
La regidora de Igualtat i Acció Soc ial, Sra. Ana Ma Cortes, informa que el dia 28 de
juny, amb motiu de la celebració del Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBI,
es realitzarà un debat a la Casa de Cultura de Can Plana, convidant a tots els presents
a participar-hi.

12.0.- PRECS I PREGUNTES.
Sra. Cristina Martínez Picot:
A la reunió de la Taula de l’Aigua
celebrada el proppassat dilluns, va sortir
el tema dels habitatges ocupats. Em
podeu explicar quin protocol se segueix
per al seu control?

Sr. Alcalde:
El tipus d’ocupació sol ser gent forç a
jove, alguns amb família.
A Riells i Viabrea totes les cases
ocupades són d’entitats bancàries o
d’immobiliàries.
El protocol que se segueix és autodidacta
atès que no hem rebut ajuda per part de
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Sra. Cristina Martínez Picot:
Com està el tema del semàfor del CAP?
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Sra. Cristina Martínez Picot:
Al nucli d’Ordenació hi ha molta brutícia
d’arbres i branques. Es pot netejar?

Sra. Cristina Martínez Picot:
Ens hem assabentat que Correus està
fent una reestructuració i estan intentant
donar més servei als municipis petits.

cap estament.
Intentem estar a sobre quan sabem que
es produirà un buidatge d’un habitatge,
precintant immediatament la casa per tal
que no es torni a ocupar. Estem molt
alerta que aquell precinte no es trenqui.
Intentem parlar
amb
les
persones
ocupants i consciencia-les que es bo quan
se’ls hi fa una oferta econòmica per tal
que marxin.
Amb aquestes mesures hem aconseguit
reduir l’ocupació al municipi gairebé a la
meitat en el darrer any. Actualment
tenim unes 50 cases ocupades.
Sr. Alcalde:
Encara no tenim la resolució definitiva,
però des de Carreteres no ho veuen gaire
bé perquè els hi sembla que el revolt és
molt a prop.
Sr. Patrici Cros:
El que són zones verdes l’ajuntament ho
va fent i quan algú ho demana, també.
Sr. Ferran Rodríguez:
A la revista municipal La Vírbola sempre
es fa la recomanació que els veïns vagin
fent manteniment.
Sr. Alcalde:
Riells i Viabrea no entra dins el grup
d’aquest municipis petits. S’ha començat
pels municipis de menys de 1.000
habitants i mica en mica es va ampliant.
Nosaltres vàrem tenir fa un mes y mig
una reunió amb l’actual responsable
territorial de Correus, per exposar-li la
nostra problemàtica.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,

