
 
 
 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 DE JULIOL DE 

2022 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000005  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 20 de juliol de 2022 

Hora d’inici: 19:00h 

Hora de fi: 19:45h 

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 

Sergi Ribas Garcia, 3r Tinent Alcalde 

Cristina Martínez Picot, Regidora 

Carlos Pérez González, Regidor 

Glòria Ribas Fradera, Regidora 

Albert Montserrat Rosés, Regidor 

 

Francesc Ortiz Amat, Secretari-Interventor. 

 

Amb veu i sense vot: 

 -------- 

 

Han excusat la seva absència: 

Patrici Cros Garcia, Regidor 

 

  

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop el Secretari-Interventor 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 L’ACTA  DE 

LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 15/06/2022 (ORDINÀRIA). 

 

Es presenta per a la seva aprovació l’acta corresponent al Ple núm. 004/2022, celebrat 

el dia15 de juny de 2022 (ordinari) i que és aprovada per unanimitat. 

 

 

 



 
 
 

 
 

2.0.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA (DES DEL 10/06/2022 FINS 

EL 13/07/2022) I JUNTES DE GOVERN LOCAL NÚM. 010/2022, 011/2022 I 

012/2022. 

 

 

a) Resolucions d’Alcaldia 

 

Es dóna compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 10-06-2022 fins el 

13-07-2022, que comprèn els decrets registrats amb núm. 0405/2022 fins el 

0488/2022, ambdós inclosos. 

  

 

b) Juntes de Govern Local 

 

Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local núm. 010/2022, 011/2022 

i 012/2022, refrendades abans del dia 14-07-2022, data de la convocatòria del darrer 

Ple celebrat.  

 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

 

3.0.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2022. 

 

Antecedents de fet 

 

L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i demés subjectes 

compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al principi de sostenibilitat 

financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat financera com la capacitat per 

finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute 

públic i morositat de deute comercial. S’entén que existeix sostenibilitat financera del 

deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors no supera el termini 

màxim previst en la normativa sobre morositat.  

 

Fonaments de dret 

 

L’article 13 de la LOEPSF disposa que les administracions públiques hauran de publicar 

el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria que 

inclogui, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de forma 

que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobra 

morositat.  

 

Així mateix s’expressa l’article 27.6 de la mateixa llei, en el sentit que les 

administracions públiques i totes les seves entitats i organismes vinculats o 

dependents faran públic el seu període mig de pagaments als proveïdors en els termes 

que s’estableixi per Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. La Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials, en el seu article 4, determina el termini de 

pagament en trenta dies des de la data de recepció de les mercaderies o prestació del 

servei.  



 
 
 

 
 

En el cas que legalment o en el contracte s’hagi disposat un procediment d’acceptació 

o de comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificar la conformitat dels béns o els 

serveis, la durada d’aquest procediment no podrà excedir de trenta dies i el termini de 

pagament serà de trenta dies després de la data d’acceptació o verificació dels béns o 

serveis.  

 

D’altra banda, l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, disposa que 

l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 

d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat 

amb el que es disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats.  

 

El Reial Decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 de 

la LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i 

delimitació del Sistema Europeu de Comptes.  

En el cas de l’Ajuntament de Riell i Viabrea només correspon incloure el propi 

Ajuntament. 

 

La determinació del període mig de pagament a proveïdors (PMP) de l’Ajuntament, 

d’acord amb el Reial Decret 1040/2017, comporta doncs el càlcul d’un únic paràmetre:  

 

a) El PMP per cadascuna de les entitats compreses dins el sector de les 

administracions públiques, en aquest cas el prop Ajuntament. 

 

Per al càlcul d’aquests PMP, tant global com de cada entitat, es tenen en compte les 

factures expedides des de l’1 de gener del 2022 que consten en el registre comptable 

de factures i les certificacions d’obra aprovades a partir de la mateixa data.  

 

Queden excloses:  

 

a) Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 

d’administració pública en l’àmbit de la comptabilitat nacional.  

b) Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels Pagaments a 

Proveïdors. 

c) Les propostes de pagament hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 

d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 

compensació o actes anàlegs dictats per òrgan judicials o administratius. 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea, està obligat a publicar en el seu portal web i remetre 

al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb una periodicitat trimestral, la 

informació següent sobre el seu període mig de pagament a proveïdors referit al 

trimestre anterior:  

 

a) Període mig de pagament global a proveïdors.  

b) Període mig de pagament de cada entitat.  

c) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat.  

d) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat.  

 

El termini per a la publicació i remissió de la informació sobre el període mig de 

pagament a proveïdors és el dia 30 del mes següent al de la finalització del trimestre.  

 



 
 
 

 
 

D’altra banda, l’article 198.4 del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, disposa que l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels 

trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels 

documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels 

béns entregats o serveis prestats.  

 

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 ACORD: 

 

ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre el període mig de pagament a 

proveïdors dels sector d’administracions públiques de l’Ajuntament de Riells i Viabrea 

corresponent al PRIMER TRIMESTRE de l’exercici 2022: 

 

INFORME EN RELACIÓ AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL SECTOR 

D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA REFERIT 

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 

 

De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat de l’Ajuntament de Riells i 

Viabrea, en resulta la informació següent sobre el període mig de pagament a 

proveïdors referit al primer trimestre de 2022:  

 
 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS – PRIMER TRIMESTRE DE 2022 

Ens 

RATI 

OPERACIONS 
PAGADES 

IMPORT 

PAGAMENTS 
REALITZAS 

RATI 

OPERACIO

NS 
PENDENTS 

DE 
PAGAMENT 

IMPORT 

OPERACIONS 
PENDENTS 

PMP ENS 

Ajuntament 18,63 1.056.465,56 € 10,02 127.408,56 € 17,70 

 
De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors 

del sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Riells i Viabrea no supera el 

termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 

 

 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

 

4.0.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL SEGON 

TRIMESTRE DE 2022. 

 

Antecedents de fet 

 

L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i demés subjec tes 

compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al principi de sostenibilitat 

financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat financera com la capacitat per 

finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute 

públic i morositat de deute comercial. S’entén que existeix sostenibilitat financera del 



 
 
 

 
 

deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors no supera el termini 

màxim previst en la normativa sobre morositat.  

 

Fonaments de dret 

 

L’article 13 de la LOEPSF disposa que les administracions públiques hauran de publicar 

el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria que 

inclogui, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de forma 

que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobra 

morositat.  

 

Així mateix s’expressa l’article 27.6 de la mateixa llei, en el sentit que les 

administracions públiques i totes les seves entitats i organismes vinculats o 

dependents faran públic el seu període mig de pagaments als proveïdors en els termes 

que s’estableixi per Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. La Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials, en el seu article 4, determina el termini de 

pagament en trenta dies des de la data de recepció de les mercaderies o prestació del 

servei.  

 

En el cas que legalment o en el contracte s’hagi disposat un procediment d’acceptació 

o de comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificar la conformitat dels béns o els 

serveis, la durada d’aquest procediment no podrà excedir de trenta dies i el termini de 

pagament serà de trenta dies després de la data d’acceptació o verificació dels béns o 

serveis.  

 

D’altra banda, l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, disposa que 

l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 

d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat 

amb el que es disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats.  

 

El Reial Decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previst os en l’article 2.1 de 

la LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i 

delimitació del Sistema Europeu de Comptes.  

En el cas de l’Ajuntament de Riells i Viabrea només correspon incloure el propi 

Ajuntament. 

 

La determinació del període mig de pagament a proveïdors (PMP) de l’Ajuntament, 

d’acord amb el Reial Decret 1040/2017, comporta doncs el càlcul d’un únic paràmetre:  

 

a) El PMP per cadascuna de les entitats compreses dins el sector de les 

administracions públiques, en aquest cas el prop Ajuntament. 

 

Per al càlcul d’aquests PMP, tant global com de cada entitat, es tenen en compte les 

factures expedides des de l’1 d’abril del 2022 que consten en el registre comptable de 

factures i les certificacions d’obra aprovades a partir de la mateixa data.  

 

Queden excloses:  

 



 
 
 

 
 

d) Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 

d’administració pública en l’àmbit de la comptabilitat nacional.  

e) Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels Pagaments a 

Proveïdors. 

f) Les propostes de pagament hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 

d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 

compensació o actes anàlegs dictats per òrgan judicials o administratius. 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea, està obligat a publicar en el seu portal web i remetre 

al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb una periodicitat trimestral,  la 

informació següent sobre el seu període mig de pagament a proveïdors referit al 

trimestre anterior:  

 

a) Període mig de pagament global a proveïdors.  

b) Període mig de pagament de cada entitat.  

c) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat.  

d) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat.  

 

El termini per a la publicació i remissió de la informació sobre el període mig de 

pagament a proveïdors és el dia 30 del mes següent al de la finalització del trimestre.  

 

D’altra banda, l’article 198.4 del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, disposa que l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels 

trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels 

documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels 

béns entregats o serveis prestats.  

 

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 ACORD: 

 

ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre el període mig de pagament a 

proveïdors dels sector d’administracions públiques de l’Ajuntament de Riells i Viabrea 

corresponent al SEGON TRIMESTRE de l’exercici 2022: 

 

INFORME EN RELACIÓ AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL SECTOR 

D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA REFERIT 

AL SEGON TRIMESTRE DE 2022 

 

De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat de l’Ajuntament de Riells i 

Viabrea, en resulta la informació següent sobre el període mig de pagament a 

proveïdors referit al segon trimestre de 2022:  

 
 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS – SEGON TRIMESTRE DE 2022 

Ens 
RATI 
OPERACIONS 

PAGADES 

IMPORT 
PAGAMENTS 

REALITZAS 

RATI 
OPERACIO

NS 
PENDENTS 

DE 

PAGAMENT 

IMPORT 
OPERACIONS 

PENDENTS 

PMP ENS 



 
 
 

 
 

Ajuntament 14,57 858.782,31 € 19,38 285.374,26 € 15,77 

 
De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors 

del sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Riells i Viabrea no supera el 

termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 

 

 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

 

5.0.- DONAR COMPTE DE L'INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTAT DE 

CONTROL INTERN 2021. ART. 37 RD 424-17. 

 

Es dóna compte de l’informe de la intervenció de l’Ajuntament de Riells i Viabrea per 

donar compte al Ple de l’informe resum dels resultats del control intern realitzats 

durant l’exercici 2021, que s’emet en compliment del que preveu la l’article 37 del 

Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 

intern en les entitats del Sector Públic Local i l’article 213 del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (TRLRHL), que s’annexa. 

 

 

 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

 

6.0.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE CONTROL FINANCER DEFINITIUS 

DE L'EXERCICI 2021. 

 

Es dóna compte de l’informe de la intervenció de l’Ajuntament de Riells i Viabrea per 

donar compte al Ple dels informes de control financer definitius durant l’exercici 2021, 

que s’emet en compliment del que preveu la l’artic le 36.1 del Reial Decret 424/2017, 

de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del 

Sector Públic Local que s’annexa. 

 

 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

 

7.0.- APROVACIÓ DELS ESTATS I COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A 

L’EXERCICI DE 2021. 

 

 

Antecedents de fet 

 



 
 
 

 
 

Els  Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2021 es van sotmetre a 

informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen 

aprovatori en data 25 de maig de 2022. 

 

El Compte General ha estat exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 

110 de data 09 de juny de 2022 i al tauler d’edictes electrònics, no havent-se 

presentat al·legacions. 

 

Fonaments de dret 
 

1. D’acord amb l’article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 

aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), el 

Compte General està integrat pel de la pròpia ent itat, el dels organismes 

autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament propietat de les 

entitats locals. 

 

2. L’article 212 del TRLLRHL regula la rendició, publicitat i aprovació del Compte 

General. 

 

3. Els estats a retre i informació a subministrar s’han confeccionat d’acord amb el 

Títol IV, Capítol II de la Instrucció de comptabilitat de l’administració local. 

 

4. Per la resolució de 28 de juliol de 2006, de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat es recomana als òrgans de control extern un format 

normalitzat per al Compte General de les entitats locals, que afavoreix la 

homogeneïtzació en la rendició de comptes per part d’aquestes i faciliti als 

citats òrgans l’establiment de procediments d’enviament dels comptes per 

mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. 

 

5. L’aprovació del Compte General és un acte essencia l per a la fiscalització 

d’aquest pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les 

actuacions que s’hi reflecteixen, ni general responsabilitat per raó d’aquestes. 

 

 

Atès que s’han acomplert totes les tramitacions legals que determinen el articles del 

208 al 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2.004, de 5 de març, pel que s’ aprova el Text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Comissió Especial de Comptes, el 

Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària. 

 

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.- APROVAR definitivament els Estats i Comptes anuals corresponents a 

l’exercici de 2021 i la documentació complementària. 

 

SEGON.- TRAMETRE el contingut dels esmentats Comptes a la Sindicatura de 

Comptes, als efectes que preveu l’art. 212.5 de la Llei 2/2.004, de 5 de març, del Text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

Resultat: Aprovat per 8 vots a favor, 6 d’ERC-GIR-AM (Josep Maria Bagot Belfort, Ana 

Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, Yolanda López González, Fernando 

Rodríguez Fernández i Sergi Ribas Garcia) i 2 de PSC-CP (Cristina Martínez Picot i 

Carlos Pérez González) i 2 abstencions de JxCat-JUNTS (Glòria Ribas Fradera i Albert 

Montserrat Rosés). 

 

 

8.0.- APROVACIÓ D'UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER SUPLEMENT DE 

CRÈDIT. 

 

Antecedents de fet 

 

L’Alcalde de la Corporació, mitjançant decret de data 8 de juliol de 2022, ha ordenat la 

incoac ió de l’expedient de crèdit extraordinari núm. 2022/6 (exp. X2022001527), atès 

que determinada despesa no podrà demorar -se fins a l’exercici següent i sent 

insuficient el crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals). El 

finançament per la proposta de modificació es en càrrec de  romanent líquid de 

tresoreria.  

 

Fonaments de dret 

 

1. Article 213 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 

el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004). 

 

2. Article 32.1.d del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 

jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017). 

 
3. Article 177.2 RDL 2/2004 Art. 4.1.b).2 RD 128/2018 Art. 37.3 RD 500/1990, L'expedient, que 

haurà de ser prèviament informat per la intervenció, es sotmetrà a l'aprovació del ple de la 

corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. 
 

Vist l’informe favorable per part de la Intervenció. 

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.- APROVAR inicialment l’expedient de crèdit extraordinari núm. 2022/6 

(exp. X2022001527) del pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb 

romanent líquid de Tresoreria i generació del c rèdits el detall del qual és el següent: 

 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Partida Denominació Import 

Prog. Eco.   

920 46201 Subvenció gatejades 1.500,00 € 

321 480003 Transferència Escoleta de Riells 20.000,00 € 

165 221001 Energia  elèctrica  95.000,00 € 

1532 61901 Asfaltat de carrers 10.057,08 € 

920 2270602 Estudis i treballs tècnics 64.000,00 € 



 
 
 

 
 

165 61907 Enllumenat camp de futbol 8.061,31 € 

165 2130001 Rep. Maquinària, inst. i utillatge 50.000,00 € 

334 2260901 Actes culturals         17.000,00 € 

338 2260906 Homenatge a la vellesa 9.000,00 € 

163 2140001 Reparació elements de transport 5.000,00 € 

920 2210300 Combustible biomassa 3.000,00 € 

920 2270601 Serveis Consell Comarcal         13.000,00 € 

920 2240001 Primes d’assegurances 8.000,00 € 

  TOTAL 303.618,39 € 

    

 

 

FINANÇAMENT 

Partida Denominació Import 

Org.  Eco.   

0  87000 ROMANENT LÍQUID DE 

TRESORERIA 

303.618,39 € 

   TOTAL 303.618,39 € 

 

 
SEGON. - EXPOSAR al públic aquest expedient d’acord amb l’article 169 del RD Leg. 2/2004, 
durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el 

Butlletí Oficial de la Província.  
 
TERCER. - En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 

disposarà del termini d’un mes, comptat des del acabament del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.  
 

QUART. - PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupos t modificat resumit per 
capítols i el nou annex d’inversions resultant, al BOP i al tauler d'anuncis.  

 

 

 

Resultat: Aprovat per 6 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 i Sergi Ribas Garcia), i 4 abstencions, 2 de PSC-CP (Cristina 

Martínez Picot i Carlos Pérez González) i 2 de JxCat-JUNTS (Glòria Ribas Fradera i 

Albert Montserrat Rosés). 

 

 

9.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR DEL SERVEI MUNICIPAL 

D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE. 

 

Antecedents de fet 

 

En data 7 de març de 2022 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el Pla 

Director del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable 

 

Aquest acord va ser publicat al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al DOGC núm. 8626 

de data 15 de març i al BOP núm. 52 de data 16 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 

 

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: Incorporació de les referències als anteriors plans directors 

Al·legació 5: Revisió nombre de comptadors 

Al·legació 6: Revisió redactat 

Al·legació 7: Revisió redactat 

 

 Estimar parcialment les al·legacions presentades en relació a: 

 

 Desestimar les al·legacions presentades en relació a: 

Al·legació 2: Per no ser objectius que corresponguin a un Pla Director 

Al·legació 3: Les dades de canonada de fibrociment que surten reflectides al Pla 

Director són correctes. 

Al·legació 4: El Pla Director no és un instrument de fiscalització 

Al·legació 8: L’impacte ambiental de les actuacions previstes no és objecte del Pla 

Director, si no del projecte executiu 

Al·legació 9: El Pla Director recull totes les alternatives de subministrament per 

garantir la disponibilitat d’aigua. 

Al·legació 10: No és inicialment una opció viable per cabals de petites dimensions. 

Al·legació 11: Els estudis hidrològics ja preveuen l’estudi de totes les alternatives 

viables per garantir la disponibilitat d’aigua, inclosos els pous existents en desús. 

Al·legació 12: El Pla Director té caràcter municipal, i són altres figures de gestió 

les que donen resposta als aspectes supramunicipals. 

Al·legació 13: No és objecte del pla director fer l’estudi d’aprofitament d’aigües 

pluvials. 

Al·legació 14: Les dades que s’incorporen són les proporcionades pel gestor i les 

dades de consum són coherents des d’un punt de vista tècnic.  

Al·legació 15: No és objecte del Pla Director elaborar ni incorporar un relat històric 

del servei 

Al·legació 16: Aquesta al·legació ja s’ha contestat en l’al·legació 2a, alhora que no 

justifica les millores que se’n podrien obtenir. 

Al·legació 17: Les inversions es poden prioritzar però no temporalitzar ja que 

estan condicionades per múltiples factors com la capacitat econòmica, el ritme de 

creixement de la població, etc. 

Al·legació 18: L’estudi de sobirania energètica del servei correspon a un pla 

director energètic. 

Al·legació 19: Les interferències entre xarxes s’han d’estudiar en projectes 

constructius i no pas en el marc d’un pla director. 

 

 



 
 
 

 
 

Un cop incorporades les modificacions derivades de les al·legacions estimades, ja sigui 

total o parcialment, així com de les esmenes d’errors materials que s’ha subsanat d’ofici, 

en resulta el text definitiu que es conté en document annex. 

 

Fonaments de dret 

 

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 local, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- ESTIMAR les següents al·legacions 

 

-Al·legacions núm. 1, 5, 6 i 7 presentades per  la Taula per l’Aigua Pública de Riells i 

Viabrea i Junts x Riells i Viabrea 

 

SEGON.- DESESTIMAR la resta d’al·legacions presentades per la Taula per l’Aigua 

Pública de Riells i Viabrea i  Junts x Riells i Viabrea  

 

TERCER.- APROVAR definitivament el Pla Director del Servei Municipal d’Abastament 

d’Aigua Potable d’acord amb el redactat que consta en el doc ument annex a aquest 

acord. 

 

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Junts x 

Riells i Viabrea  

 

CINQUÈ.- PUBLICAR la present resolució, de conformitat amb el que disposa l’article 

38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, per a coneixement general. 

 

 

 

Resultat: Aprovat per 6 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 i Sergi Ribas Garcia), i 4 abstencions, 2 de PSC-CP (Cristina 

Martínez Picot i Carlos Pérez González) i 2 de JxCat-JUNTS (Glòria Ribas Fradera i 

Albert Montserrat Rosés). 

 

 

10.0.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES "PROJECTE MODIFICAT 

D'URBANITZACIO DE CAN SALVA 2A FASE (ORDENACIO RIELLS I VIABREA), 

OBRES INCLOSES EN LA FASE 1. LOT 1 

 

Antecedents de fet 

 

Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 28 de setembre de 2020, es va 

adjudicar a l'empresa COYNSA 2000, S.L el contracte d’obres “Projecte modificat 

d’urbanització de Can Salvà 2a Fase (Ordenació Riells i Viabrea) ),  obres incloses en la 

FASE 1. LOT 1. PRESSUPOSTOS DESGLOSSATS D1 I D2.  

 



 
 
 

 
 

L'import d'adjudicació va ascendir a 2.123.621,82 euros (IVA inclòs).  

 

El contracte es va formalitzar en data 22 d’octubre de 2020. 

 

El Serveis Tècnic municipals, mitjançant informe de data 22/06/2022 manifesten la 

necessitat d’iniciar els tràmits per a la modificació del contracte, per raons d'interès 

públic, d’acord amb l’article 36.a) del plec de clàusules administratives particulars que 

regeix el contracte, derivada de circumstàncies d’oportunitat de superar l’abast del 

projecte. 

 

L'import de la modificació ascendeix a 132.821,85 euros, que representa un 

percentatge del 7,568 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 

 

S’ha donat tràmit d’audiència al contractista, qui no s’ha manifestat en contra.  

 

Consten informes favorables de l’àrea de secretaria i intervenció. 

 

Fonaments de dret 

 

Articles 203 a 207 i 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic. 

 

Article 102 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

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.- APROVAR l'expedient de modificació del contracte d'execució de les obres 

“Projecte modificat d’urbanització de Can Salvà 2a Fase (Ordenació Riells i Viabrea) ), 

obres incloses en la FASE 1. LOT 1. PRESSUPOSTOS DESGLOSSATS D1 I D2, adjudicat 

a l'empresa COYNSA 2000, S.L pel preu inicial de 2.123.621,82 euros (IVA inclòs), 

segons les modificacions proposades consistents, resumidament en incrementar 

l’amidament de les partides vinculades a la substitució de vorada existent en l’àmbit 

del Projecte, fins a completar la seva total substitució, ascendint l'import de la 

modificació del contracte a 160.714,43 euros (IVA inclòs). 

 

SEGON.- EL TERMINI D'EXECUCIÓ de les obres no es veurà alterat. 

 

TERCER.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida corresponent del pressupost 

municipal en vigor. 

 

QUART.- NOTIFICAR aquesta Resoluc ió al contractista perquè en el termini de 

quinze dies hàbils des del següent al de recepc ió de la mateixa, procedeixi a 

l'ampliació de la garantia definitiva en l'import de 6.641,09 euros, i a la formalització 

de la modificació contractual, amb indicació del règim de recursos oportú. 

 

CINQUÈ.- PUBLICAR la modificació acordada en el Perfil de Contractant, d'acord 

amb el que estableixen els articles 207 i 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-. 

 



 
 
 

 
 

 

 

Resultat: Aprovat per 6 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 i Sergi Ribas Garcia), i 4 abstencions, 2 de PSC-CP (Cristina 

Martínez Picot i Carlos Pérez González) i 2 de JxCat-JUNTS (Glòria Ribas Fradera i 

Albert Montserrat Rosés). 

 

 

11.0.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL 

COMARCAL DE LA SELVA I  L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, PER A LA 

REALITZACIÓ D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIO LÍNIES MG52, PANP I PRGC (RESOLUCIÓ 

EMT/3879/2021), EXERCICI 2022-2023. 

 

Antecedents de fet 

 

El Programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació que permet que les 

persones en situació d’atur, i especialment aquelles que pertanyen als col·lectius amb 

més risc d’exclusió laboral o social, adquireixin experiència laboral en un entorn real 

de treball contribuint així a la seva inserció laboral.  

 

Emmarcat en aquest programa, el Consell Comarcal de la Selva ha contractat 35 

treballadors/es per la realització d’accions d’experiència laboral al projectes “Per un 

entorn natural i espais verds més sostenibles”, “Campanya de millora d’espais 

públics”,  “Treballant per a una bona imatge de l’entorn” i “T’acompanyem”.  

 

Vist el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i  

l’ajuntament de Riells i Viabrea,  per  a la realització d’accions d’experiència laboral, 

en el marc del Programa Treball i Formació línies MG52, PANP i PRGC (Resolució 

EMT/3879/2021), quina transcripció literal és la següent: 

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I 

L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS 

D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 

LÍNIES MG52, PANP I PRGC (RESOLUCIÓ EMT/3879/2021), EXERCICIS 2022-

2023. 

 

Santa Coloma de Farners, a la data de la signatura electrònica 

REUNITS: 

D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la 

Selva, en virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei d’organització comarcal, 

assistit pel/per la secretari/ària de la corporació.  

 

De l’altra part, el Sr. Josep M. Bagot i Belfort, alcalde de l’ajuntament de Riells i 

Viabrea, en virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 53 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, assistit pel secretari accidental de la corporació. 

 

MANIFESTEN: 



 
 
 

 
 

I. En data 31 de desembre de 2021 el Departament d’Empresa i Treball va 

publicar al Diari Oficial de la Generalitat la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de 

desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, en 

relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, 

PRGC i PANP.  

II.  El Programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació que permet que 

les persones en situació d’atur, i especialment aquelles que pertanyen als 

col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social, adquireixin experiència 

laboral en un entorn real de treball contribuint així a la seva inserció laboral.  

III.  D'altra banda, la convocatòria d'aquest any, permet que aquesta política de 

foment de l'ocupació també pugui arribar al col·lectiu de persones majors de 52 

anys, donat que es tracta d'un altre dels col·lectius que té moltes dificultats per 

a trobar feina i alhora, en molts casos, els manca més temps de cotització per 

poder tenir dret a la prestació per jubilació.  

IV.  El 31 de gener de 2022, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la realització 

del Programa Treball i Formació línies MG52, PRGC i PANP a la comarca de la 

Selva i, posteriorment va rebre resolució favorable per a la realització del 

programa. 

V. Les bases reguladores de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, estableixen  

a l‘apartat 5.1 de la Base 5 que “Pel que fa a les entitats beneficiàries 

establertes a la base 3.1 a) d'aquesta Ordre, les activitats a realitzar objecte 

del contracte per les persones destinatàries han de ser competència de l'entitat 

beneficiària, no poden substituir llocs de treball estructurals, per tant, han de 

ser activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de l'administració 

local, i han d'estar directament relacionades amb l'interès general i social al 

qual serveix l'entitat beneficiaria.” 

VI.  Que d’acord amb l’article 26 “Principis de la prestació de serveis” del Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de l’organització comarcal de Catalunya “Els consells comarcals han de vetllar 

perquè, en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb 

nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, 

d’acord amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

són de competència local”. 

VII.  Que l’ajuntament  de Riells i Viabrea, d’acord amb l’article 25 de la Llei 

Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article  66 del Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya té competències pròpies en matèries recollides als 

apartats d), f), j), n) i o) del punt 66.3 d’aquest article. 

VIII.  Que l’ajuntament de Riells i Viabrea per acumulació de tasques de l’àrea de 

manteniment o bé per delegació de les seves competències en matèria de 

Serveis socials bàsics i especialitzats, no té els mitjans per poder desenvolupar 

els projectes següents:  

 

- Millora d’equipaments municipals: camp de futbol i local ADF  

 

IX.  Que d’acord amb l’anterior, el Consell Comarcal de la Selva vetllarà per a que 

al municipi de Riells i Viabrea es portin a terme els projectes abans esmentats. 

 



 
 
 

 
 

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest conveni que 

subscriuen amb les següents CLÀUSULES: 

 

Primera. Objecte 

 

Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament de Riells i Viabrea té 

per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a donar 

suport a la prestació dels serveis i activitats recollides en aquest conveni i que es 

desenvoluparan en el marc del Programa Treball i Formació, línies MG52, PRGC i 

PANP, que s’executarà durant l’any 2022-2023. 

 Segona. Compromisos de les parts 

 

I.  El Consell Comarcal de la Selva 

El Consell Comarcal de la Selva ha contractat 35 treballadors/es, d’acord amb la 

Resolució d’atorgament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per la realització 

d’accions d’experiènc ia laboral als projectes: 

Projecte 1: Per un entorn natural i espais verds més sostenibles 

  

Projecte 2: Campanya de millora d’espais públics 

  

Projecte 3: Treballant per a una bona imatge de l’entorn 

  

Projecte 4: T’acompanyem  

 

El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà d’una manera centralitzada les accions 

formatives corresponents als participants al Programa Treball i Formació i contractarà 

una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a les persones participants, que 

abastarà tot el període d’execució de la formació, a més de les incidències in itinere.  

 

El Consell Comarcal de la Selva organitzarà brigades de quatre treballadors/es per 

desenvolupar els projectes d’interès socials 1, 2 i 3, presentats pels ajuntaments, amb 

l’objectiu de facilitar les accions d’experiència laboral i pràctiques professionals 

previstes als programa. 

 

El Consell Comarcal de la Selva proporcionarà, a cada treballador/a, l’equip de 

protecció individual (EPI) necessari per desenvolupar les tasques assignades. Així com 

la formació de prevenció de riscos laborals necessària per desenvolupar les tasques 

assignades i de prevenció de riscos laborals davant de la Covid-19. 

 

Els tècnics/es d’acompanyament del programa Treball i Formació seran les persones 

de referència per les persones treballadores i vetllaran pel correcte desenvolupament 

dels treballs a realitzar, així mateix realitzaran visites setmanals pel control i 

supervisió del compliment d eles mesures de seguretat i salut i de la correcte execució 

de les tasques. 

 

II.  L’entitat local 

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea ha de facilitar un espai físic i el material necessari per 

desenvolupar el projecte. 



 
 
 

 
 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea designarà el personal tècnic i/o de suport propi 

necessari per tal d’assegurar la coordinació d’activitats empresarials amb el Consell 

Comarcal de la Selva, per al correcte desenvolupament dels treballs.  

L’Ajuntament de Riells i Viabrea no podrà fer una reassignació de tasques al 

treballador/a que no estiguin relacionades amb el lloc de treball i establertes en el 

projecte.  

L’Ajuntament de Riells i Viabrea es compromet a col·laborar en matèria de prevenció 

de riscos laborals mitjançant:   

1. El lliurament de la documentació requerida pel Consell Comarcal de la Selva. 

2. Aportant la maquinària, eines, vehicles i material necessari per desenvolupar 

els projectes presentats i emetent un document de cessió d’autorització al 

Consell Comarcal de la Selva, per tal que les persones treballadores del 

programa les puguin manipular. 

3. Comunicant al personal tècnic d’acompanyament del programa les deficiències 
i/o anomalies que puguin sorgir durant la realització dels treballs. 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea es farà càrrec de totes les despeses no 

subvencionables pel programa, així com les indirectes i de gest ió del projecte. 

Aquestes despeses s’hauran de concretar en un annex al conveni i es calcularan en 

base als imports1 següents: 

 

Projecte 1: Per un entorn natural i espais verds més sostenibles: S’executaran 

tasques de conservació, millora d’espais naturals (lleres), control de la vegetació i 

d’arranjaments d’espais verds  

 

o Brigada de quatre persones: 125 euros/dia (*)  

 

Projecte 2: Campanya de millora d’espais públics: Es realitzaran treballs de 

rehabilitació i adequació d’espais i equipaments públics degradats i es treballarà en la 

millora de la seva accessibilitat i eficiència energètica  

 

o Brigada de quatre persones: 125 euros/dia (*)  

 

Projecte 3: Treballant per a una bona imatge de l’entorn: Es faran actuacions de 

restauració, rehabilitació i millora d’edificis, espais i mobiliari públics per al servei a la 

comunitat consistents en treballs de pintura.  

 

o Brigada de quatre persones: 125 euros/dia (*)  

 

Projecte 4: T’acompanyem: Es donarà resposta als diferents casos detectats per 

l’equip de Serveis Socials en l’àmbit de l’atenció domiciliària encaminada a l’ajuda de 

la neteja de la llar i l’acompanyament per temes de soledat i aïllament social en 

diferents municipis de la comarca.  

 

o Treballador/a per donar suport a l’equip de serveis socials en l’àmbit de 

l’atenció domiciliaria, per 31,25 euros per dia treballat, més quilometratge pels 
desplaçaments, si escau.  

                                                 
1  (*) Només es facturaran els dies reals treballats pel nombre de treballadors/es participants a 

cada brigada 



 
 
 

 
 

Tercera. Clàusules finals. 

 

Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la finalització del 

contracte/s laborals.  

 

En cap cas la duració màxima del conveni no superarà els terminis legalment 

establerts en l’article 49.1 apartat h).  

No obstant això, es pot extingir pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les 

dues parts, basada en l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules. 

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 

de la seva aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes 

derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre 

jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona. 

 

 

ANNEX 

Projecte 3: Treballant per a una bona imatge de l’entorn 

 

Municipi: Riells i Viabrea 

 

Condicions generals (1)  
 

Concepte Descripció 

Nombre. 

treballadors/categoria: 

1 oficial i 3 peons 

Àmbit d’actuació: Camp de Futbol i Escoles Velles – Local ADF 

Descripció de les tasques: Pintar parets exteriors del camp de futbol municipal, 

prèvia reparació de fissures, etc. Pintar el local de 

l’ADF (Escoles Velles). 

Calendari d’execució i horari 

de treball: 

Juliol’22: 25,26,27,28 i 29 

Setembre’22: 26,27,28,29 i 30 

 

Horari: 7.30 a 14.30 hores 

Formació: 

 

Els treballadors han realitzat una formació en l’àmbit 

de la prevenció de riscos laborals d’acord amb la 

normativa vigent. 

Equip de protecció individual 

(EPI) i roba de treball: 

El Consell Comarcal proporcionarà l’equip de 

protecció individual i la roba de treball als 

treballadors contractats d’acord amb la normativa 

vigent. 

Acta de cessió de maquinaria i 

equips de treball  

L’ajuntament signarà una acta de cessió de 

maquinaria que inclourà una relació de les màquines 

i eines cedides per realitzar el projecte. 

 

Condicions econòmiques 

 



 
 
 

 
 

Concepte Dies  Cost dia  Import Total  

Brigada pintors: 

 

Formació específica 

Roba i EPIS 

Despeses indirectes i 

gestió del projecte 

 

 

 
 

  10 

 

125 € 

 

10 dies x 125€ = 1.250 euros (2) 

1. Aquest import està condicionat a la 

realització efectiva del calendari i el 

nombre de treballadors que consta a les  

condicions generals 

2. A facturar a la finalització del servei 

 

“ 

Fonaments de dret 

 

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.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva 

i  l’ajuntament de Riells i Viabrea,  per  a la realització d’accions d’experiència laboral, 

en el marc del Programa Treball i Formació línies MG52, PANP i PRGC (Resolució 

EMT/3879/2021), exercicis 2022-2023, transcrit anteriorment. 

 

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

sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns. 

 

 

 

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, Sergi Ribas Garcia, Cristina Martínez Picot, Carlos 

Pérez González, Glòria Ribas Fradera i Albert Montserrat Rosés). 

 

 

12.0.- INFORMES REGIDORIES. 

 

No hi ha informes de regidories. 

 

 

13.0.- PRECS I PREGUNTES. 

 

Sr. Carlos Pérez: 

Els treballs de neteja de les franges 

perimetrals en quin estat es troben? 

Sr. Felipe Juan González: 

Estan pràcticament finalitzats a excepció 

de dues zones. Les tasques de neteja 

s’han endarrerit per dos motius: Per les 

restriccions imposades per evitar el risc 

d’incendis i perquè l’empresa a qui s’ha 



 
 
 

 
 

encarregat els treballs era la primera 

vegada que es presentaven a concurs i hi 

ha hagut un problema administratiu 

 

Sr. Ferran Rodríguez: 

I a més, com a mesura de reforç, 

l’ajuntament ha comprat una 

desbrossadora i la brigada municipal 

també realitza tasques de neteja. Ja han 

començat per Can Plana. 

 

Sr. Alcalde: 

Tingueu en compte que la neteja de 

franges comporta molta feina. Per aquest 

motiu, precisament, es divideix per lots. 

 

Sr. Carlos Pérez: 

En relació al tema d’incendis, quin 

protocol teniu en cas de necessitat? 

Sr. Felipe González: 

L’ajuntament està adherit al DUPROCIM  

(Document  Únic  de  Protecció  Civil  

Municipal) que  estableix les mesures a 

adoptar davant de possibles  situacions  

d’emergència al municipi, amb l’ajut de 

Protecció Civil.  

Sra. Cristina Martínez Picot: 

Ja sabem que esteu treballant per a la 

implantació d’un nou sistema de recollida 

d’escombraries, però mentre arriba, es 

podria adoptar alguna mesura addicional, 

sobretot aquests mesos d’estiu, per evitar 

les pudors i la presència de senglars? 

Nosaltres proposem la col·locació de més 

contenidors o augmentar la freqüència de 

recollida. 

Sr. Alcalde: 

Posar més contenidors no vol dir menys 

senglars ni menys pudors. En general la 

recollida s’està assumint bé. Potser hi ha 

algun punt en concret que cal reforçar, 

però quan ho detectem, hi actuem 

d’immediat com ja hem fet, per exemple, 

a l’entrada del nucli de Boscos de la 

Batllòria: Quan vàrem veure que es 

començava a tensionar hi vàrem instal·lar 

més contenidors.  

Ho hem estudiat i les freqüències són les 

correctes. 

Som conscients del problema de les 

escombraries i per això estem treballant 

per instal·lar un nou sistema que ja 

contempla un augment en la freqüència 

de la recollida i que a més, no permetrà 

l’accés dels senglars a la zona de 

contenidors, limitarà les olors i 

s’augmentarà la neteja dels espais. La 

previsió és que comenci a funcionar cap 

al mes d’octubre. 

 

Sra. Cristina Martínez Picot: 

Hem llegit a la premsa que la Diputació 

de Girona subvencionarà alguns 

Sr. Alcalde: 

La Diputació dóna ajuts per aquest 

import, però no només als quatre 



 
 
 

 
 

municipis, entre ells Riells i Viabrea, amb 

inversions en habitatges socials per 

import de 2.000.000,-€. 

 

 

 

 

Sra. Cristina Martínez Picot:  

En tenim algun? 

 

 

municipis de diu el diari. Aquest import és 

a repartir entre tota la demarcació. 

Es tracta d’ajuts per habitatges propietat 

de l’ajuntament i que aquest els vulgui 

destinar a habitatge social. Es 

subvencionen les obres per arranjar-los. 

 

Sr. Alcalde: 

En tenim un però hi ha ocupes. Per tant, 

encara no hi hem pogut intervenir. 

Sra. Cristina Martínez Picot:  

Ens pot explicar en relació a la visita que 

va fer a l’ajuntament el Conseller Sr. 

Joan Ignasi Elena? 

 

Sr. Alcalde: 

La visita ve precisament pel tema de les 

ocupacions. Quan vàrem començar la 

política de treballar amb immobiliàries i 

entitats bancàries, vàrem començar a 

precintar habitatges: La Guàrdia 

Municipal realitzava control als habitatges 

ocupats 3 vegades al dia i quan 

detectaven que l’habitatge era buit, es 

procedir al seu precinte. El precintat es 

respectava, i quan en comptades 

ocasions (3 ó 4) no era així, comptàvem 

amb el reforç de Mossos d’Esquadra. 

Però es va donar el cas que en una 

d’aquestes actuacions els Mossos no 

varen voler fer fora als ocupants. Des 

d’aquell moment, vàrem moure cel i terra 

fins a obtenir el compromís del Conseller 

Elena d’una visita al municipi per 

exposar-li la nostra problemàtica. 

També, a la reunió se li va exposar el 

tema de les plantacions de marihuana, 

que ateses les característiques 

urbanístiques del nostre municipi, és molt 

important: tenim majoritàriament 

urbanitzacions i més  habitatges 

unifamiliars que pisos. 

Alhora, se li va reclamar una 

subcomissaria de Mossos a la zona 

coneguda com a Selva Sud. Tingueu en 

compte que  Riells i Viabrea depèn de la 

Comissaria de Sta. Coloma de Farners. 

I per acabar, li vàrem traslladar la 

necessitat de poder disposar de més 

agents rurals. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a Secretari-Interventor, estenc aquesta 

acta. 

 

Signat electrònicament, 


		2022-07-21T13:10:09+0200
	FRANCISCO ORTIZ AMAT -  (SIG) - 21/07/2022 13:10:09 - Càrrec: Secretari - Interventor
	#T#Secretari - Interventor


		2022-07-21T15:35:35+0200
	JOSEP MARIA BAGOT BELFORT - DNI 43671272E (TCAT)
	#T#Alcalde




