
 
 
 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 

2022 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2020000007  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 16 de novembre de 2022 

Hora d’inici: 19:00h 

Hora de fi: 20:49h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

 

Josep Maria Bagot Belfort, Alcalde 

Ana Maria Cortés Prado, Regidora 

Felipe Juan González Martín, Regidor 

Fernando Rodríguez Fernández, 1r Tinent Alcalde 

Patrici Cros Garcia, Regidor 

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: 

 

Yolanda López González, 2a Tinent Alcalde 

 

  

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 03/10/2022. 

 

Es presenta per a la seva aprovació l’acta corresponent al Ple ordinari núm. 006/2022, 

celebrat el dia 3 d’octubre de 2022, que és aprovada per unanimitat. 

 

 



 
 
 

 
 

2.0.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA (DES DEL 28/09/2022 FINS 

EL 08/11/2022) I JUNTES DE GOVERN LOCAL Núm. 017/2022, 018/2022, 

019/2022 I 020/2022. 

 

a) Resolucions d’Alcaldia 

 

Es dóna compte de les resolucions d’Alcaldia dictades des del dia 28-09-2022 fins el 

08-11-2022, que comprèn els decrets registrats amb núm. 681/2022 fins el 832/2022, 

ambdós inclosos.  

 

b) Juntes de Govern Local 

Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local núm. 017/2022, 018/2022, 

019/2022 i 020/2022, refrendades abans del dia 10-11-2022, data de la convocatòria 

del darrer Ple celebrat.  

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

 

3.0.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS JUDICIALS. 

 

Procediment: Judici Ordinari 301/20 

Part demandant: Xavier Xifra Triadu i Josep Comas Boadas 

Part demandada: Ajuntament de Riells i Viabrea 

 

 

Es dóna compte de la sentència nº 246/2022 dictada per la Sra. Ana Suarez Blavia, 

Magistrada Jutge del Jutjat contenciós Administratiu nº 3 de Girona, que diu: 

 

“(…)                  

 

FALLO 

 

QUE HAIG DE DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu interposat per 

XAVIER XIFRA TRIADU i JOSEP COMAS BOADAS, contra la resolució de 23 de 

novembre de 2020 del Ple de l’ AJUNTAMENT DE RIELLS i VIABREA, per la que es 

declara la responsabilitat del dany ocasionat a l’ajuntament en 2.157.824,04,- euros 

amb expressa imposició de costes. (…)” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

 

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

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 

financers. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat financera com la capacitat de 

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

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



 
 
 

 
 

deute 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 sobre 

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 pagament als proveïdors en els termes 

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

La Llei 2/2004, d 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’hagin 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 qual 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 disposa en el contracta 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 juliol 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 

Pagament s 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 

ACORDS: 

 

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

a proveïdors del sec tor d’administracions públiques de l’Ajuntament de Riells i Viabrea 

corresponent al TERCER TRIMESTRE de l’exercici 2022: 

 

INFORME EN RELACIÓ AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 

PROVEÏDORS DEL  SECTOR D'ADMINIST RACIONS PÚBLIQUES DE 

L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA REFERIT AL TERCER 

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 tercer trimestre de 2022: 

 

 

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

 

 
Ens 

 
RATI 

OPERACIONS 
PAGADES 

 
IMPORT 

PAGAMENTS 
REALITZAS 

RATI 

OPERACIO 

NS 
PENDENTS 

DE 
PAGAMENT 

 
IMPORT 

OPERACIONS 
PENDENTS 

 

 
PMP ENS 

Ajuntament 25,25 1.013.124,06 € 18,03 179.549,82 € 24,16 

 

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.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA DE PERSONAL 

2023. 

 

Es dóna compte de la següent proposta: 

 

 

Antecedents de fet 

 

Vist el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Riells i Viabrea per l'exercici 

2023 i l'expedient instruït a l'efecte que s'acompanya de les preceptives Bases 

d'execució, el qual figura integrat únicament pel propi de l’Ajuntament, ja que no té 

Organismes Autònoms ni cap Societat Mercantil de capital íntegrament local, així com 

per la Plantilla de Personal i annex d’inversions. 

 

Fonaments de dret 

 

En compliment del què es disposa en l’article 164 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. 

 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 

títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en 

matèria de pressupost. 

 

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 el pressupost GENERAL de l’Ajuntament de Riells i 

Viabrea per l’exercici 2023, l'import del qual en el seu estat d'ingressos i despeses  és 



 
 
 

 
 

de quatre milions quatre-cents setanta-set mil sis-cents vint-i-tres amb cinquanta 

quatre cèntims(4.322.433,94 €).     

                                                                                                          

El resum per capítols de l’estat de despeses i d’ingressos del pressupost és el següent: 

 

DESPESES 

Capítol  Denominació Import 

I Despeses de personal 1.738.195,66 € 

II Despeses en béns corrents i de serveis 1.926.915,29 € 

III Despeses financeres 17.100,00 € 

IV Transferències corrents 153.536,96 € 

V Fons de contingència 10.000,00 € 

VI Inversions reals 52.976,47 € 

VII Transferències de capital 0,00 € 

VIII Actius financers 5.000,00 € 

IX Passius financers 418.709,56 € 

TOTAL 4.322.433,94 € 

 

INGRESSOS 

Capítol Denominació Import 

I Impostos directes 2.029.000,00 € 

II Impostos indirectes 110.000,00 € 

III Taxes, preus públics i altres ingressos 807.550,00€ 

IV Transferències corrents 1.333.483,94 € 

V Ingressos patrimonials 16.000,00 € 

VI Alineació d’inversions reals 0,00 € 

VII Transferències de capital 21.400,00 € 

VIII Actius financers 5.000,00 € 

IX Passius financers 0,00 € 

TOTAL 4.322.433,94 € 

 

SEGON.- APROVAR el programa d’inversions que figura a l’annex, condicionant la 

disponibilitat de l’execució de les inversions a l’acreditació en ferm de les subvencions 

previstes. 

 

TERCER.- APROVAR inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs 

de treball reservats a funcionaris i personal laboral. 

 

QUART.- APROVAR les Bases que serviran per a la seva execució. 

 

CINQUÈ.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies 

hàbils en compliment del que disposa l'article 169 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. 



 
 
 

 
 

SISÉ.- PUBLICAR, el pressupost general al Butlletí Oficial de la Província, resumit per 

capítols. 

 

SETÈ.- Aquest acord esdevindrà definitiu si no es produeixen reclamacions en el 

termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix. 

 

VUITÈ.-Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció de control permanent 

sobre l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute en 

l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Riells i Viabrea per a l’exercici 

2023, que consta a l’expedient, i segons el qual compleix l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària i el nivell de deute públic. 

 

 

 

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

Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, Fernando Rodríguez Fernández, 

Patrici Cros Garcia i Sergi Ribas Garcia), 2 vots en contra de PSC-CP (Cristina Martínez 

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

Albert Montserrat Rosés). 

 

 

6.0.- DELEGAR A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA LA GESTIÓ 

RECAPTATÒRIA DE LA TAXA DE RENOVACIÓ DEL CENS D'ANIMALS DE 

COMPANYIA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta: 

 

Antecedents de fet 

 

Des de l’any 1993, i mitjançant diversos acords de Ple, l’Ajuntament ha anat delegant 

en el Consell Comarcal de la Selva, la gestió tributària i recaptatòria de diversos 

ingressos de dret públic municipals. 

 

Desprès de tots aquests anys de funcionament, es proposa l’actualització de l’abast 

d’aquestes delegacions, fet que es concreta en la delegació de la recaptació voluntària 

i en executiva de la renovació del cens d’animals de companyia.  

 

La gestió recaptatòria en període voluntari de cada ingrés de dret públic compren les 

funcions següents: 

                      ● Notificació i cobrament en període voluntari. 

    ● Concessió/denegació d’ajornaments i fraccionaments. 

 ● Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment.  

 

 

Fonaments de dret 

 

Article 42 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el text 

refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i el 7 del RD legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 



 
 
 

 
 

locals on s’estableixen la facultat municipal de delegar als consells comarcals les seves 

competències en matèria de gestió tributària i recaptatòria. 

 

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.- DELEGAR al Consell Comarcal de la Selva la gestió recaptatòria de la 

renovació del cens d’animals de companyia. 

 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal de la Selva per a la seva 

acceptació. Un cop acceptada la delegació per aquesta entitat, és publicarà l’acord 

corresponent per al coneixement general en el Butlletí Oficial de la Província i en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

TERCER.- FACULTAR l’alcalde per al desenvolupament i dur a terme els acords 

esmentats. 

 

 

 

Resultat: Aprovat per Unanimitat dels regidors assistents (Josep Maria Bagot Belfort, 

Ana Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, 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 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 

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

REALITZAR LES ACCIONS DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 

COMUNITARI (PDC), EXERCICI 2023. 

 

Es dóna compte de la següent proposta: 

 

Antecedents de fet: 

 

El 18/10/2022 el Consell Comarcal de la Selva va aprovar en Comissió Permanent del 

Ple, el conveni de col.laboració amb l’ajuntament de Riells i Viabrea per portar a terme 

el Programa de Desenvolupament Comunitari, per a l’exercic i 2023.  

 

L’objectiu d’aquest programa és dinamitzar espais, sovint  allunyats del nucli urbà i 

amb pocs recursos, que poden generar situacions d’exclusió social.  

 

L’ajuntament de Riells i Viabrea està interessat en formar part d’aquest programa 

gestionat pel CCSS. 

 

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

l’ajuntament de Riells i Viabrea per a realitzar les accions del programa de 

desenvolupament comunitari (PDC), quina transcripció literal és la següent: 

 

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



 
 
 

 
 

I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA PER A REALITZAR LES ACCIONS DEL 

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI (PDC) (Fitxa 52. Plans, 

programes i projectes d’acció comunitària CCS). 

 

Santa Coloma de Farners, 

 

INTERVENEN 

 

D’ una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, en representació del Consell 

Comarcal de la Selva i en la seva qualitat de president, assistit per el/la secretari/ària 

d’aquest Consell Comarcal. 

 

D’altra part, el senyor Josep Maria Bagot i Belfort, en representació de l’ajuntament de 

Riells i Viabrea i en la seva qualitat d’alcalde-president, assistit pel Secretari de la 

Corporació. 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a subscriure aquest  

conveni i MANIFESTEN: 

 

1. Que en sessió de la Comissió permanent del Ple de data 23 d’agost de 2022, es 

va aprovar el Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell 

Comarcal de la Selva en matèria de serveis socials i altres programes relatius 

al benestar social. 

 

2. El Contracte Programa inclou la Fitxa 52 relativa a Plans, programes i projectes 

d’acció comunitària CCS (PDC) amb una dotació de 30.000,- € per a l’any 

2023. 

 

PACTES 

 

Primer. Objecte del conveni 

 

L’objecte del present document és regular la col·laboració entre el Consell Comarcal 

de la Selva i l’ajuntament de Riells i Viabrea per a realitzar les accions del Programa 

de desenvolupament comunitari (PDC). Fitxa 52. Plans, programes i projectes d’acció 

comunitària. Consell Comarcal de la Selva. 

 

Aquest programa a la comarca de la Selva té la singularitat de desenvolupar-se a les 

urbanitzacions de 8 municipis de la comarca. L’objectiu és dinamitzar aquests espais, 

sovint molt allunyats del nucli urbà i amb pocs recursos i que poden generar sit uacions 

d’exclusió social. Per a l’any 2023 s’amplia el programa per tal de donar resposta a 2 

municipis més, que, tot i no tenir urbanitzacions, tenen certa casuística de població 

que, un cop analitzada tècnicament, es creu convenient  prioritzar-hi accions 

comunitàries l’any 2023. L’objectiu a llarg termini és anar ampliant l’abast del PDC a 

més municipis de la comarca. 

 

Tal com s'indica al Contracte Programa, un PDC queda justificat per la seva incidència 

en la ciutadania del territori. En el cas del PDC de La Selva, les accions comunitàries 

van destinades a tots els col·lectius, amb especial incidència amb el col·lectiu de 

persones joves que tenen pocs recursos de lleure a les urbanitzacions on viuen i 



 
 
 

 
 

dificultats per desplaçar-se al nucli del municipi. Les accions comunitàries dirigides al 

col·lectiu jove tenen un vessant formatiu, cultural i lúdic i un dels seus objectius 

principals és enfortir els vincles entre els joves i promoure la seva participació activa  i 

la de les seves famílies en la comunitat. Això no exclou que el PDC es pugui destinar a 

un altre col·lectiu (com ara la gent gran, famílies, etc) si en els espais de coordinació i 

treball comunitari es detecta la necessitat de prioritzar un col·lectiu determinat. 

L’objectiu a mig i llarg termini és anar ampliant les accions a tota la comarca, també a 

municipis que no tenen urbanitzacions però on cal una acció comunitària. 

 

- L'acció a realitzar es decidirà en les reunions de coordinació entre l'equip comunitari i 

altres agents socials del municipi (regidors, tècnics de l'ajuntament, associacions de 

veïns, etc.) 

 

-L'entitat o professional que executi l'acció ha de presentar un projecte concret 

atenent els àmbits i col·lectius prioritaris. 

 

- L'equip comunitari del Consell Comarcal vetllarà pel seu bon funcionament 

juntament amb altres professionals i personal de l'ajuntament que lideri el pla. 

 

Segon. Compromisos de les parts 

 

Compromisos del Consell Comarcal de la Selva 

 

El Consell Comarcal de la Selva gestiona el Programa de desenvolupament comunitari 

i ha de vetllar pel seu funcionament juntament amb l’ajuntament i l’entitat que lidera 

l’acció, d’acord amb els compromisos següents: 

 

Convocar reunions de coordinació amb l’equip comunitari de l Consell Comarcal de la 

Selva i les persones referents tècniques de les diferents administracions, entitats i 

participants en el programa per consensuar l’acció comunitària a fer al municipi. 

 

Fer el seguiment i avaluació de les sessions comunitàries realitzades en el marc 

d’aquest Conveni. 

 

Vetllar perquè l’acció desenvolupada dins del PDC contribueixi a millorar el teixit 

associatiu, el vincle entre les persones i la millora en algun aspecte de la qualitat de 

vida de la ciutadania, així com a reduir el risc d’exclusió social. 

 

Realitzar el pagament a favor de l’ajuntament un cop presentada la justificació de 

l’acció realitzada. 

 

Compromisos de l’Ajuntament de Riells i Viabrea 

 

L’ens local ha de contractar el professional o l’entitat que portarà a terme l’acció 

comunitària consensuada per l’equip comunitari del Consell Comarcal de la Selva i 

l’Ajuntament. 

 

L’ens local ha de proporcionar l’estructura organitzativa per al desenvolupament de l 

programa i les infraestructures necessàries per portar-lo a terme. 

 

Un cop finalitzada l’acció, l’ens local haurà de justificar les despeses realitzades. 



 
 
 

 
 

Tercer. Condicions de les accions 

 

El Consell Comarcal de la Selva atorgarà a l’ens local un ajut per import no superior a 

2.700,00,-€, que es farà efectiu una vegada justificada l’acció a càrrec a la partida 33  

2319. 

 

L’acció desenvolupada per l’ens local ha de complir amb l’objectiu del Programa de 

desenvolupament comunitari. 

 

L’acció s’haurà d’executar en el termini comprès entre 1 de gener i  31 de desembre 

de 2023. 

 

L’assignació dels 2.700,00,-€ de despesa màxima per ajuntaments es el següent: 

 

 

Sils 2.700,00 € 

Riudarenes 2.700,00 € 

Massanes 2.700,00 € 

Maçanet de la Selva 2.700,00 € 

Santa Coloma de Farners 2.700,00 € 

Riells i Viabrea 2.700,00 € 

Vidreres 2.700,00 € 

Sant Hilari Sacalm 2.700,00 € 

Anglès 2.700,00 € 

Caldes de Malavella 2.700,00 € 

 

Total Partida disponible: 30.000,00,-€ 

Total despesa: 27.000,00,-€ 

 

Quart. Justificació de les accions 

 

Un cop finalitzada l’acció, l’ens local haurà de presentar la justificació en el termini 

màxim el 10 de febrer de 2024. 

 

La justificació s’haurà de realitzar mitjançant compte justificatiu de certificat de 

l’interventor/secretari de l’ens local. L’annex del present conveni inclou un model de 

compte justificatiu. 

 

La justificació haurà d’incloure una relació deta llada de totes les despeses imputables 

al desenvolupament de l’actuació amb identificació de la descripció de la despesa, 

l’import i la data d’emissió. 

 

El pagament es realitzarà quan s’hagin rebut els justificants. 

 

Cinquè. Actuacions en cas d’incompliment 

 

Segons l’article 51. c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector 

Públic (LRJSP), en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per 

part d’algun dels signants qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora 

un requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions i 



 
 
 

 
 

compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al 

responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 

i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat el en requeriment 

persistís l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la 

concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del 

conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si 

així s’haguessin previst. 

 

Sisè. Seguiment del conveni 

 

Per poder dur a terme el seguiment del conveni es constituirà/n l’òrgan/s 

corresponents per tal de poder fer el seguiment i control de l’execució del conveni. 

 

Assistiran a les reunions de seguiment, un tècnic del Consell Comarcal de la Selva i un 

tècnic de l’ajuntament, amb veu però sense volt, convocats pels presidents respectius.  

 

Aquest/s òrgan/s es reunirà/n a pet ició de qualsevol de les parts i serà l’encarregat de 

vigilar i controlar l’execució dels compromisos adquirits en signar el conveni, i 

establirà les fórmules concretes de coordinació entre ambdues institucions amb la 

finalitat de evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels serveis. 

 

Aquest òrgan/s és/són el/s competent/s per resoldre els problemes d’interpretació i 

compliment que es puguin plantejar durant la vigència del conveni. 

 

Setè. Modificació del conveni 

 

Les possibles modificacions del conveni requeriran l'acord unànime de les parts que es 

formalitzarà mitjançant la signatura de l'acord de modificació. 

 

Vuitè. Vigència del conveni 

 

El conveni tindrà una durada des del dia 1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre 

de 2023. 

 

Novè. Extinció del conveni 

 

Al marge dels supòsits previstos en els pactes anteriors, hi seran d’aplicació els motius 

que, quant a extinció i efectes de resolució dels convenis, es regulen en els articles 51 

i 52 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

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. 

 

Desè. Règim jurídic 

 

Són aplicables a aquest conveni els següents articles: 

 



 
 
 

 
 

- L’article 48 i següents, relatius als convenis i l’article 141 de la llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), relatiu al deure de col·laboració 

entre les Administracions Públiques. 

 

- Els articles 108 a 112 de la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, relatius a les 

característiques dels convenis de col·laboració. 

 

- L’article 14 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, relatiu a la transparència en els convenis de 

col·laboració. 

 

Onzè. Règim de publicitat i transparència 

 

Aquest conveni per tal que sigui eficaç es publicarà a l’e-TAULER del Consell Comarcal 

de la Selva, al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de conformitat amb el 

que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 

Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, de manera trimestral, una 

relació dels convenis aprovats al llarg d’aquest període, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Registre de Convenis de Col·laboració i 

Cooperació de la Generalitat de Catalunya, i per tant, al Portal de Transparència del 

Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.” 

 

 

Fonaments de dret: 

 

L’article 52 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 pel qual es fixen les atribucions 

corresponents al Ple. 

 

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: 

 

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

i l’ajuntament de Riells i Viabrea per a realitzar les ac cions del programa de 

desenvolupament comunitari (PDC), exercici 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.  

 

 

 

Resultat: Aprovat per Unanimitat dels regidors assistents (Josep Maria Bagot Belfort, 

Ana Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, Fernando Rodríguez Fernández, 

Patrici Cros Garcia, Sergi Ribas Garcia, Cristina Martínez Picot, Carlos Pérez González, 

Glòria Ribas Fradera i Albert Montserrat Rosés). 

 

 



 
 
 

 
 

8.0.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 

D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE RIELLS 

I VIABREA EN MATÈRIA DE VIDEOVIGILÀNCIA PER PART DE LA POLICIA DE 

LA GENERALITAT - MOSSOS D’ESQUADRA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta: 

 

Antecedents de fet 

 

Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Riells i Viabrea en matèria de 

videovigilància per part de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, quina 

transcripció literal és la següent: 

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA EN 

MATÈRIA DE VIDEOVIGILÀNCIA PER PART DE LA POLICIA DE LA 

GENERALITAT - MOSSOS D’ESQUADRA. 

 

Entitats que intervenen  

 

D’una part, la secretària general del Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya (en endavant DINT), senyora Tamara Garcia de la Calle, que actua en nom i 

representació d’aquest departament per delegació del conseller d’Interior, en virtut del 

article 1.d de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències 

del conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior (DOGC núm. 

5802, de 24 de gener de 2011).  

 

D’altra part, Josep Maria Bagot i Belfort, alcalde de l’Ajuntament de Riells i Viabrea en 

representació del seu municipi, en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 53.1 

del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

 

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest 

conveni de col·laboració, i als efectes esmentats a continuació, manifesten i acorden el 

següent:  

 

Primer. L’objecte d’aquest conveni és articular la col·laboració entre el municipi de 

Riells i Viabrea i la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, d’acord amb la Llei 

orgànica 4/1997, de 4 d’agost, que regula la utilització de videocàmeres per les forces 

i cossos de seguretat en llocs públics; el Decret 134/1999, de 18 de maig, de 

regulació de la videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les policies 

locals de Catalunya, i la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la 

seguretat ciutadana.  

 

L’article 22 de la Llei orgànica 4/2015 estableix que les forces i els cossos de seguretat 

poden procedir a la gravació de persones, llocs i objectes mitjançant càmeres de 

videovigilància fixes, legalment autoritzades. També, l’article 1.1 del Decret 134/1999, 

de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la Policia de la 



 
 
 

 
 

Generalitat i de les policies locals de Catalunya, determina l’objecte i l’àmbit de la 

utilització de càmeres i altres dispositius per captar i gravar imatges de llocs públics, 

així com la seva utilització posterior per garantir la seguretat pública. Així mateix, de 

conformitat amb l’article 2 del mateix Decret, i en virtut del principi de 

proporcionalitat, l’ús de dispositius fixos requereix l’existència d’un risc raonable per a 

la seguretat pública.  

 

Segon. La necessitat d’aquesta col·laboració respon al fet que s’ha detectat un risc 

raonable per a la seguretat pública al municipi i, en aquest sentit, a l’interès de 

l’Ajuntament de Riells i Viabrea que s’instal·li, d’acord amb la documentació 

justificativa corresponent, un sistema de videovigilància per garantir la seguretat 

ciutadana al municipi.  

 

Tercer. Un sistema de videovigilància al municipi pot contribuir a assegurar  la 

convivència ciutadana i a la utilització pacífica de les vies i espais públics i també pot 

resultar de gran utilitat per a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per 

prevenir i poder investigar possibles il·lícits administratius i penals i en els casos en 

què es produeixin alteracions i desordres greus de la seguretat ciutadana, raons per 

les quals es pretén obtenir un registre en imatges.  

 

En aquest sentit, a causa de l’existència d‘un risc raonable per a la seguretat 

ciutadana, i atès que el municipi no disposa de policia local i que la Llei orgànica 

4/1997, de 4 d’agost, que regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos 

de seguretat en llocs públics, i el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la 

videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les policies locals de 

Catalunya, reserven la utilització dels sistemes de videovigilància a les forces i cossos 

de seguretat, se subscriu aquest conveni de col·laboració entre el Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 

 

Quart. Les parts actuen en el marc de les competències que li són pròpies en matèria 

de seguretat, d’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de 

seguretat pública de Catalunya (article 4.4); el 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, i la 

resta de normativa d’aplicació.  

 

Per tot això,  

Les parts intervinents acorden formalitzar la mútua col·laboració i a tal efecte 

estableixen les següents,  

 

Clàusules  

 

Primera. Objecte  

L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre l’Ajuntament de Riells i Viabrea i el 

Departament d’Interior, per mitjà de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, 

consistent en la instal·lació i utilització d’un sistema de videovigilància policial amb la 

finalitat de garantir la seguretat pública en aquest municipi.  

 

Segona. Condicions generals  

 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea ha d’adquirir els dispositius de videovigilància fixos, 

amb les característiques i requisits tècnics que es descriuen a l’annex tècnic (Annex 



 
 
 

 
 

1), que descriu un sistema de lectura de plaques de matrícules (OCR/ANPR), per fer 

possible la videovigilància policial per la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 

a fi de detectar o constatar les infraccions a la seguretat pública i prevenir la producció 

de danys a les persones i els béns, respectant el dret a la intimit at dels ciutadans i 

d’acord amb la autorització corresponent que es tramiti a aquests efectes. 

En aquest sentit, les instal·lacions han finalitzat en data 7 d’octubre de 2020 i 

compleixen els requisits tècnics de l’Annex 1 d’aquest conveni, segons consta en 

l’Annex 3, Certificació emesa per APPLUS.  

 

Tercera. Obligacions per part de l’Ajuntament de Riells i Viabrea  

 

a) L’Ajuntament com a propietari dels dispositius de vigilància, ha d’assumir -ne les 

despeses d’instal·lació, manteniment i qualsevol altra que es generi en relació amb els 

dispositius. Així mateix, ha de vetllar per l’adequada prestació del servei per part de 

l’empresa encarregada del manteniment, especialment en cas d’incompliment, i 

perquè aquesta empresa col·laboradora subscrigui amb l’Administració un acord de 

confidencialitat de conformitat amb el model de l’Annex 2.  

 

b) L’Ajuntament és responsable d’informar els interessats de l’existència de 

videovigilància, de conformitat amb els procediments legalment establerts, tot 

col·locant les plaques informatives corresponents, d’acord amb les directrius de la 

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.  

 

c) La instal·lació i el manteniment dels dispositius haurà d’ajustar-se a les previsions 

de la legislació en videovigilància i en matèria de seguretat privada i s’haurà d’adequar 

als requisits tècnics descrits a l’Annex 1 i al contingut de la resolució d’autorització 

administrativa.  

 

d) L’Ajuntament es compromet a facilitar l’accés i l’activitat inspectora de les 

instal·lacions relatives al sistema lector de plaques de matrícula (OCR/ANPR).  

 

e) L’Ajuntament es compromet a disposar d’una connexió de banda ampla -i al seu 

manteniment-, que permeti transmetre en línia les dades al servidor de la Direcció 

General de la Policia.  

 

f) L’Ajuntament ha de facilitar al Departament d’Interior la documentació que justifiqui 

suficientment els objectius i la necessitat de la instal·lació de les videocàmeres fixes, 

d’acord amb el que preveu l’article 8.2 del Decret 134/1999, de 18 de maig, de 

regulació de la videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les policies 

locals de Catalunya.  

g) L’Ajuntament es compromet a notificar a l’altra part, de manera immediata i als 

efectes oportuns, qualsevol canvi o modificació en relació amb els disposit ius 

instal·lats que afecti el contingut d’aquest conveni.  

 

Quarta. Obligacions del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya  

 

a) El Departament d’Interior tramitarà l’autorització administrativa prevista a l’article 7 

del Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància, i a aquests 

efectes, per mitjà de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, adreçarà a la 

Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament la sol·licitud 



 
 
 

 
 

corresponent, d’acord amb el model de l’Annex 4 (qüestionari de sol·licitud), 

acompanyada de l’informe justificatiu corresponent i del conveni de col·laboració. 

Per tal de ser autoritzada, la sol·licitud requereix l’informe previ favorable de la 

Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància que preveu l’article 3 del 

Decret 134/1999.  

 

b) El Departament d’Interior, a través de la Policia de la Generalitat – Mossos 

d’Esquadra, haurà d’establir els mecanismes corresponents perquè es compleixin les 

condicions concretes i particulars de l’ús de la informació obtinguda per mitjà dels 

dispositius fixos de videovigilància i les limitacions específiques que contingui la 

resolució d’autorització, així com els requisits que prescriu la normativa i, en especial, 

la legislació sobre protecció de dades establerta a la Llei orgànica 7/2021, de 26 de 

maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, 

detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions 

penals, que regula a la secció segona del capítol II, el tractament de dades personals 

en l’àmbit de la videovigilància per Forces i Cossos de Seguretat. Entre d’altres, 

l’emmagatzematge i la destrucció de les imatges enregistrades, la seva custòdia, la 

petició d’accés i la cancel·lació de les gravacions per part dels afectats, i qualsevol 

altra qüestió que estableixi la legislació vigent en aquesta matèria.  

 

Cinquena. Titularitat de les dades  

 

La Direcció General de la Policia és la titular de les dades que s’obtinguin mitjançant 

els dispositius de videovigilància. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra és 

l’única encarregada de visionar les imatges que el dispositiu de videovigilància 

enregistri.  

 

Sisena. Publicació dels annexos al conveni  

 

Atès que els annexos al conveni contenen informació tècnica que si fos de caràcter 

públic podria comportar un perjudici per a la seguretat pública, i d’acord amb el que 

estableix l’article 21.1a) en relació amb l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, escau restringir-ne la 

seva publicació. 

  

Setena. Comissió d’Avaluació i Seguiment  

 

Als efectes de vetllar pel compliment dels compromisos recollits en aquest conveni es 

constituirà la Comissió d’Avaluació i Seguiment, formada per  un representant de cada 

institució.  

 

Durant la vigència del conveni, la Comissió d’Avaluació i Seguiment és l’encarregada 

de verificar permanentment les dificultats tècniques, operatives i procedimentals que 

vagin sortint.  

 

Aquesta Comissió també resoldrà les possibles controvèrsies que puguin sorgir en la 

interpretació o aplicació d’aquest conveni.  

 

Amb aquesta finalitat, la Comissió s’ha de reunir, com a mínim, un cop a l’any.  

 

Vuitena. Vigència del conveni  



 
 
 

 
 

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una 

durada de 4 anys, podent-se prorrogar per un nou període de fins a quatre anys més, 

amb l’acord previ per escrit de les parts.  

 

No obstant això, el conveni es pot rescindir amb anterioritat per alguna de les causes 

següents:  

 

a) el mutu acord de les parts manifestat per escrit  

b) la impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats objecte del conveni  

c) la denúncia formulada per alguna de les parts  

d) l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts  

e) les causes previstes a la legislació aplicable  

f) la manca de renovació de l’autorització administrativa d’instal·lació de videocàmeres 

fixes  

 

La finalització de la vigència del conveni comportarà la retirada dels dispositius de 

videovigilància a càrrec de l’Ajuntament.  

 

Novena. Naturalesa jurídica i resolució de conflictes  

 

Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries, de 

conformitat amb les previsions acordades, i, en allò no previst específicament, es 

regeix per les previsions sobre relacions interadministratives, per la Llei 26/2010, del 

3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, i per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic, així com per la resta de normativa que sigui materialment aplicable a 

l’objecte de conveni.  

 

En cas que es produeixi qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la interpretació i 

aplicació d’aquest conveni, que no sigui resolta en primera instància per la Comissió 

prevista a la clàusula setena, les parts s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa 

administrativa.” 

 

Fonaments de dret 

 

Art. 52 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. 

 

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 Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Riells i Viabrea en matèria de 

videovigilància per part de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, transcrit 

anteriorment.  

 

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

sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 



 
 
 

 
 

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya 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, Fernando Rodríguez Fernández, 

Patrici Cros Garcia, Sergi Ribas Garcia, Cristina Martínez Picot, Carlos Pérez González, 

Glòria Ribas Fradera i Albert Montserrat Rosés). 

 

 

9.0.- ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA A 

L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ – 

AMTU. 

 

Es dóna compte de la següent proposta: 

 

Antecedents de fet  

 

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), és una agrupació 

voluntària d’ens locals, sense afany de lucre i amb personalitat jurídic a pròpia, que té 

com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de 

viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de 

l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als associat s, 

l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus interessos davant 

de les administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la matèria.  

 

D’acord amb els Estatuts, poden ser membres de l’AMTU qualsevol dels municipis , 

comarques i altres ens locals de Catalunya, els quals hauran d’acordar-ho 

expressament pels seus respectius Plens i comunicar-ho formalment a l’Associac ió.  

 

Els drets i les obligacions dels socis de l’AMTU s’estableixen al Títol quart de l’articulat 

dels seus Estatuts. 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.  

 

Atès que és voluntat d’aquesta Corporació formar part, com a membre de ple dret, de 

l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, acceptant plenament el 

règim de drets i obligacions inherents a la condició de soci i, d’acord amb tot allò 

exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  

 

PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Riells i Viabrea a l’Associació de 

Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i els seus Estatuts, acceptant el 

règim de drets i obligacions inherents a la condició de socis, a l’empara i en l’exercici 

del dret previst a l’article 133 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, amb efectes a 

1 de gener de 2023. 

 

SEGON.- NOMENAR com a membre representant d’aquest municipi a l’Assemblea 

General de l’AMTU al Sr. Josep Maria Bagot i Belfort i com a suplent al Sr. Felipe 

González Martín.  

 

TERCER.- NOTIFICAR aquests acords a l’AMTU, al Servei de Comptabilitat a la 

Intervenció General i als diferents serveis municipals , als efectes escaients. 

 

 

 

Resultat: Aprovat per Unanimitat dels regidors assistents (Josep Maria Bagot Belfort, 

Ana Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, Fernando Rodríguez Fernández, 

Patrici Cros Garcia, Sergi Ribas Garcia, Cristina Martínez Picot, Carlos Pérez González, 

Glòria Ribas Fradera i Albert Montserrat Rosés). 

 

 

10.0.- ADHESIÓ AL PROJECTE EPLANET PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE 

GIRONA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta: 

 

Antecedents de fet  

 

EPlanet, és un projecte que té per objectiu accelerar la transició energètica en els 

municipis europeus millorant la coordinació entre les autoritats locals i els governs 

regionals per optimitzar el procés de presa de decisions, la coherència la consistència  

 

La Diputació de Girona és un dels socis implicats en aquest projecte, on hi participen 

un total de deus socis de sis països diferents, i que té una durada de tres anys, en els 

quals es desenvoluparan proves pilot en tres regions, entre elles la demarcació de 

Girona. 

 

Aquestes proves pilot es realitzaran durant la primera meitat del projecte per 

assegurar el desplegament correcte de les eines a desenvolupar a fi d’ajustar-les a les 

necessitats reals de les autoritats públiques en la transició energètica .  

 

Des de la Diputació de Girona, com a regió pilot d’aquest projecte, planteja la creació 

d’un grup d’usuaris a nivell municipal per tal de: 

 

- Participar activament en la definició de les eines de suport per a la 

implementació de mesures de transició energètica municipal 

- Participar en els seminaris de formació del propi projecte i d’intercanvi 

d’experiències 



 
 
 

 
 

- Disposar d’un conjunt d’eines TIC i de metodologies que facilitaran l’elaboració 

de plans de transició energètica  

- Tenir accés als resultats del projecte a través del model d’explotac ió de la 

Diputació. 

 

Per part de l’Ajuntament de Riells i Viabrea s’ha valorat positivament l’oportunitat de 

participar en aquest projecte ja que s’ajusta a les línies de treball iniciades amb 

l’elaboració del PAES municipal i  la participació en el PAESC, de caràcter 

supramunicipal. 

 

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 l’adhesió de l’Ajuntament de Riells i Viabrea al projecte ePlanet 

promogut per la Diputació de Girona 

 

SEGON.- NOTIFICAR aquests acords a la Diputació de Girona i als diferents serveis 

municipals , als efectes oportuns. 

 

 

 

Resultat: Aprovat per Unanimitat dels regidors assistents (Josep Maria Bagot Belfort, 

Ana Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, Fernando Rodríguez Fernández, 

Patrici Cros Garcia, Sergi Ribas Garcia, Cristina Martínez Picot, Carlos Pérez González, 

Glòria Ribas Fradera i Albert Montserrat Rosés). 

 

 

11.0.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL JxCat-JUNTS 

SOBRE LES OCUPACIONS CONFLICTIVES I DELINQÜENCIALS . 

 

Prèvia declaració d’urgència que preveu l’art. 82.3 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, és sotmesa a votació la inclusió de 

la següent proposta per urgència, que és aprovada per UNANIMITAT dels regidors 

assistents. 

S’introdueix la següent proposta:  

“Les ocupacions il·legals delinqüencials són un greu problema que fa la vida impossible 

als veïns que la pateixen i provoca un sentiment d’impotència a molts dels nostres 

ajuntaments i alcaldes perquè no tenen eines per restablir la convivència en els seus 

municipis.  

 

Aquestes ocupacions són utilitzades sovint per màfies que s’aprofiten d’uns immobles 

que sabem que el propietari no farà res i que provoca que amb el pas del temps, la 



 
 
 

 
 

convivència i la pau social en molts barris i poblacions del nostre país es degradi 

enormement. 

 

Els propietaris no fan res perquè són immobles propietat d’entitats financeres, fons 

especulatius, la SAREB, o persones jurídiques considerades grans tenidors. Aquests 

propietaris no actuen judicialment, i es desentenen dels problemes que generen 

aquestes ocupacions delinqüencials. 

 

També a un mandat parlamentari per actuar contra les ocupacions i la usurpació 

d’habitatges on hi ha un major risc de l’acció de grups delinqüencials que han 

convertit l’ocupació en un negoci, minvant el dret de les persones vulnerables a 

adquirir un habitatge social i, a la voluntat del Govern de garantir la convivència i 

facilitar instruments per resoldre una situació que provoca greus conflictes i degrada 

comunitats i barris, quan els propietaris dels immobles no actuen per solucionar-ho. 

 

És per això que, des de Junts per Catalunya, fem una crida als tribunals de justícia i a 

la fiscalia de Catalunya perquè implementin i apliquin, com ja fan a altres llocs de 

l’Estat, protocols que permetin uns tràmits ràpids i efectius per a desallotjar l’immoble 

ocupat il·legalment que genera greus problemes de convivència. 

 

Per tot això, el grup polític municipal de JxCat-JUNTS, presenta els següents 

ACORDS: 

 

PRIMER.- DONAR eines als alcaldes i comunitats de propietaris per acabar amb 

l’ocupació d’immobles -pisos, finques, naus, i parcel·les en urbanitzacions- que 

provoquen greus problemes de convivència en l’entorn i generen alarma social entre 

els veïns, perquè es tracta d’una ocupació delinqüencial. 

 

SEGON.- És necessari també, destinar a habitatge social els immobles recuperats per 

fer front a una de les emergències que viu el país: la falta d’habitatge.  

 

TERCER.- IMPULSAR la modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als 

drets reals, per facultar els ajuntaments i les comunitats de propietaris. La modificació 

facultarà jurídicament els ajuntaments i les comunitats de veïns afectades perquè 

puguin instar judicialment les desocupacions en aquests casos que generen alteració 

greu de la convivència i creïn alarma social.  

 

QUART.- MODIFICAR la llei de l’habitatge i afegir una nova tipologia de conducta 

com a exemple d’incompliment de la funció social de l’habitatge.  

 

CINQUÈ.- MODIFICAR la Llei d'Enjudiciament Criminal mitjançant la introducció 

d'una mesura de desallotjament en el termini màxim de 48 hores, des de la petició 

cautelar de desallotjament, quan els ocupants de l'immoble requerits siguin promotors 

d’actes delictius o en aquells casos que s’ajustin a l’acordat en el punt 3 del present 

acord. 

 

SISÈ.- MODIFICAR de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, per possibilitar que els ajuntaments puguin tenir instruments que els 

permetin intervenir contra els efectes perjudicials a la seguretat i a la convivència 

ciutadana que genera la comissió de conductes delictives derivades de l'ocupació 

il·legal. 



 
 
 

 
 

SETÈ.- TRASLLADAR aquests acords al Govern de la Generalitat, a la conselleria de 

Justícia, a la consellera Gemma Ubasart, al Parlament de Catalunya, al Govern de 

l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l’Associació Catalana de 

Municipis, a la Federació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la 

Independència.” 

 

 

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

Maria Cortes Prado, Felipe Juan González Martín, Fernando Rodríguez Fernández, 

Patrici Cros Garcia i Sergi Ribas Garcia), i 2 de JxCat-JUNTS (Glòria Ribas Fradera i 

Albert Montserrat Rosés) i 2 abstencions de PSC-CP (Cristina Martínez Picot i Carlos 

Pérez González).  

 

11.0.- INFORMES REGIDORIES. 

 

El regidor de Cultura, Sr. Felipe Juan González Martín, informa que del 8 al 20 de 

novembre celebrarem al municipi la Fira de Nadal convidant a tothom a participar-hi i 

gaudir-ne. 

 

La regidora d’Acció Social i Igualtat informa que el dia  25 de novembre, un any més, 

celebrarem el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.  

 

 

12.0.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

 

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

 

Signat electrònicament, 
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