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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚM.  005/2016 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  9 de març de 2016 
HORA:  18.30 hores 

LLOC: Oficines municipals 
 
 
Hi assisteixen 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President 
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón, 1er Tinent d’Alcalde 
Sr. Patrici Cros i Garcia,  2on Tinent d’Alcalde 
Sr. Fernando Rodríguez i Fernández, 3er Tinent d’Alcalde 
 
 
Regidors a títol informatiu 
Felipe Juan González i Martín 
Sra. Adriana Puig i Durbau  

 
Excusa: 
--------- 
 
 
En/Na Esperança Ferrer i Martínez, Secretària accidental 
 

 
Oberta la sessió, tot seguit es procedeix a tractar els assumptes preparats segons 
el següent 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

2. Urbanisme i Governació  
3. Seguretat Ciutadana, Educació, Transparència i Serveis (excepte Servei 

d’Aigua i d’Escombraries) 
4. Hisenda, Gent Gran, Serveis Socials i Joventut    
5. Festes, Promoció Econòmica i Cultura 
6. Règim Intern, TIC, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports 
7. Medi Ambient, Sanitat, Mobilitat i Servei d’Aigua i d’Escombraries 
8. Precs i preguntes 

 
 

 
PRIMER PUNT.- 
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
 

 
Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l’ acta 
de la sessió de data 24-02-2016. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ   
 
 

 
A) Llicència d’obres per a la legalització de la planta soterrani de 
l’habitatge unifamiliar situat a la parcel·la 178 de la urbanització Junior 
Park 

                                            
En data 21/09/2009, mitjançant decret de l’alcaldia núm. 298/09, es va atorgar a 
RLM llicència municipal de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat a 
la parcel·la 178 de la urbanització Junior Park. No obstant, es va denegar la 
devolució de les fiances fins a la resolució de les següents deficiències: 
 

- Manca finalització de les obres de la vorera 
- Manca legalització planta soterrani 

 
En data 27/11/2015, RE núm. 3552, el Sr. Montecatine informa de la finalització de 
les obres pendents, tot sol·licitant la devolució de les fiances. 
 
Revisat l’expedient d’obres amb núm. 32/06, del qual deriva l’expedient de primera 
ocupació, es comprova que, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de  
21/02/2006, es va aprovar l’atorgament de llicència d’obres per al reforç 
estructural de l’habitatge unifamiliar situat a la parcel·la 178 de la urbanització 
Junior Park, així com la liquidació practicada en els següents termes:  
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:               6.460,20 € 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,7% s/174.600,00 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:      1.309,50 € 
 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.75% s/174.600,00 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2               31,50 € 
      Per cada expedició de placa d’obres. 
o Fiança de l’1% s/174.600,00                  1.746,00 € 

                       
                            IMPORT TOTAL A INGRESSAR:               9.547,20 € 
 
Consultat el Departament de comptabilitat, es comprova que de l’import ha 
ingressar només s’ha fet efectiu un total de 1.000 euros, restant pendent de 
liquidar 8.547,20 euros. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blázquez 
Lajara, en data 22/02/2016, on diu: 

 
“El Decret 298/09, de 21/09/2009 es va informar favorablement l’atorgament de la 
llicència de primera ocupació, però es va denegar el retorn de fiances, tot hi que no 
s’havien dipositat, per manca de finalització de les obres de la vorera i a legalitzar 
la planta soterrani. 
 
Que en data  27/11/2015, s’ha complert el requeriment del referit Decret. 

 
En diverses entrevistes amb el promotors de la llicència d’obres 2006/0032, en 
discussió per la falta de liquidació de l’ICIO i taxes pendents,  informen que mai 
s’han realitzar les obres de reforç estructural sol·licitades amb un pressupost 
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d’execució material segons projecte de 174.600€, i en els que ja constava la 
legalització de la planta soterrani requerida. 
 
Es calcula el pressupost d’execució material corresponent a la legalització de les 
obres requerides en un import de 53.594,67€ ; perquè es torni a procedir a 
realitzar una nova liquidació del mateix expedient, només amb la legalització de la 
planta soterrani. 
 
Que les obres a legalitzar SI s’ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant, 
PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal de legalització d’obres. Donant 

de baixa l’expedient anterior 2006/0032, per no haver realitzar les sol·licitades. 
Requerint  la declaració d’alta al cadastre l’edificació realment existent”. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de la Junta de Govern Local de 
21/02/2006, pel qual s’atorgava al Sr. RLM llicència d’obres per al reforç estructural 
de l’habitatge unifamiliar situat a la parcel·la 178 de la urbanització Junior Park, així 
com la liquidació practicada.  

 
SEGON.- ATORGAR a RLM llicència d’obres per a la legalització de la planta 
soterrani de l’habitatge unifamiliar situat a la parcel·la 178 de la urbanització Junior 

Park. 
 
TERCER.- APROVAR nova liquidació en els següents termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:               1.983,00 € 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3.7% s/53.594,67 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:         401,96 € 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.75% s/53.594,67 
                       

         IMPORT TOTAL A INGRESSAR:             2.384,96 – 1.000 =  1.384,96€” 

 

 
B) Llicència municipal d’obres per a la reforma i ampliació d’un habitatge 
unifamiliar aïllat situat a la parcel·la 149 de la urbanització Can Hosta. 

 
Vist l’expedient 33/16, instruït en nom de SPK, amb DNI X1508232F, en sol·licitud 
de llicència municipal d’obres per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar 
aïllat situat a la parcel·la 149 de la urbanització Can Hosta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles 
Blázquez Lajara, en data 29/02/2016. 
 
Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ATORGAR a SPK, llicència municipal d’obres per a la reforma i 

ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a la parcel·la 149 de la urbanització 
Can Hosta. 
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SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del 
Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents, a les condicions 
generals especificades en full annex, i a les següents condicions particulars: 
 

- S’ha d’aportar, abans de l’inici de les obres, la següent documentació: 
o Declaració jurada del constructor 
o Contracte d’acceptació de runes per gestor autoritzat de residus 

 
TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                      1.3403,50 € 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/40.100,00 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:               328,82 € 
 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/40.100,00 
 Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2                34,44 € 

      Per cada expedició de placa d’obres. 
o Fiança de l’1% s/40.100,00                     401,00 € 
o Per l’aplicació de l’art. 11 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya                                                                             150,00 € 

                       
   IMPORT TOTAL INGRESSAT EN DATA 17/02/2016:                    2.317,76 € 

 
QUART.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació, per 
part del Serveis Tècnics municipals, de l’acompliment del programa de gestió de 
runes i el bon estat dels elements urbans, si s’escau.” 
 
 

 
TERCER PUNT.-  
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT  
 
 

 
 
A) Aprovació del conveni de patrocini de mutu acord entre la societat 

Abastaments d’Aigua del Tordera i l’ajuntament de Riells i Viabrea, amb 
motiu dels actes de clausura de la temporada del centre cultural la Casa 
Nova de Can Plana 
 
Vist el projecte del conveni de patrocini de mutu acord entre la societat 
Abastaments d’Aigua del Tordera i l’ajuntament de Riells i Viabrea, amb motiu dels 
actes de clausura de la temporada del centre cultural la Casa Nova de Can Plana,  

quina transcripció literal és la següent: 
 
“CONVENI DE PATROCINI DE MUTU ACORD ENTRE LA SOCIETAT 
ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I 
VIABREA, AMB MOTIU DELS ACTES DE CLAUSURA DE LA TEMPORADA DEL 
CENTRE CULTURAL LA CASA NOVA DE CAN PLANA 
 

 
A Riells i Viabrea, el .......................... 
 

INTERVENEN  
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D’una part, el Sr. Josep M. Bagot i Belfort, amb DNI. 43.671.272-E, Alcalde-
President de l’ajuntament de Riells i Viabrea, que actua en exercici del seu 
càrrec, en nom i representació d’aquest, assistit per la  Secretària-Interventora 
accidental de l’ajuntament, Esperança Ferrer i Martínez, qui en donarà fe. 

I de l’altra, la Sra. Natalia Adriana Barrios Pérez, amb DNI 45.539.845-Y, en 
nom i representació de la societat Abastaments d’Aigua del Tordera, que 
intervé amb les atribucions que li confereix el seu càrrec en aquesta empresa.  
 

EXPOSEN 
 

PRIMER.- Que la regidoria de Cultura de l’ajuntament de Riells i Viabrea, té 
programades diferents  activitats  culturals  com a cloenda de la temporada del 
centre cultural la Casa Nova de Can Plana. 

 
SEGON.- Que la societat Abastaments d’Aigua del Tordera, manté i desenvolupa 
una important activitat econòmica a Riells i Viabrea i reconeix la importància de les 
activitats culturals que organitza l’ajuntament a través de la seva àrea de cultura, i  
per tant, desitja col·laborar en la seva difusió i promoció. 
 
Per tot el que s’exposa, les parts signatàries convenen en subscriure el present 
CONVENI DE PATROCINI, i a tal efecte, 
 

ESTIPULEN 
 

PRIMER.-  Que el present CONVENI DE PATROCINI té per objecte regular la 
participació de la societat Abastaments d’Aigua del Tordera, en les activitats 
culturals que organitza la regidoria de cultura de l’ajuntament de Riells i Viabrea. 

 
SEGON.- Que la Societat Abastaments d’Aigua del Tordera, en virtut de tal 
participació, adquireix la condició de patrocinador de les activitats culturals que 
organitza la regidoria de cultura de l’ajuntament de Riells i Viabrea, amb tots els 
drets i obligacions inherents a tal condició. 
 
TERCER.- Que per l’entitat signatària societat Abastaments d’Aigua del 
Tordera, s’assumeixen en els termes del present conveni les següents 
OBLIGACIONS: 

 
a) L’aportació de la quantitat de dos mil cinc-cents euros per a l’activitat objecte 
del present conveni. 

 
b) L’ajuntament procedirà  a la remissió a la societat Abastaments d’Aigua del 
Tordera de les corresponents certificacions justificatives de la recepció de les 
aportacions. 

 

QUART.- Que per l’ajuntament de Riells i Viabrea i en el marc del present 
conveni s’assumeixen les següents OBLIGACIONS: 
 
a) El patrocini de la societat Abastaments d’Aigua del Tordera amb la presència 
del logotip del patrocinador en cartells, entrades i la referència al mateix en tots els 

medis de difusió i promoció de l’esdeveniment cultural que organitza la regidoria de 
cultura de l’ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
b) Disposar sense càrrec, de les entrades a l’acte  que precisi el patrocinador. 
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c) Inserció del logotip de la societat Abastaments d’Aigua del Tordera en la 
pàgina web municipal en el relatiu a l’activitat cultural que organitza la regidoria de 
cultura de l’ajuntament de Riells i Viabrea i la possibilitat d’establir un sistema de 
connexió “link” enllaç entre la citada pàgina web i la de la societat Abastaments 
d’Aigua del Tordera. 

 

d) La inserció del logotip de la societat Abastaments d’aigua del Tordera com a 
EMPRESA PATROCINADORA, en tot el material promocional genèric, qualsevol que 
sigui el suport material empleat, per a la difusió i promoció de l’activitat cultural 

objecte del present conveni que organitza la regidoria de cultura de l’ajuntament de 
Riells i Viabrea. 

 
CINQUÈ.- Aquest conveni meritarà efectes des de la data de la seva signatura. 

 
SISÈ.- Seran causes d’extinció d’aquest conveni, les següents: 

 
a.- Mutu acord de les dues parts 
b.- Incompliment de la finalitat per a la qual fou concedida l’aportació 
 

SETÈ.- Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a complir tot el que hi 
està estipulat i a solucionar les discrepàncies que pogueren sorgir en la 
interpretació d’aquest, mitjançant l’establiment d’una comissió paritària constituïda 
a l’efecte. 

 
VUITÈ.- El present conveni té naturalesa jurídico-administrativa, per la qual cosa la 
jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per resoldre aquells litigis 
que puguin derivar-se del conveni. 

 
NOVÈ.- Que el present conveni es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals 
de Girona.” 
 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el conveni de patrocini de mutu acord entre la societat 
Abastaments d’Aigua del Tordera i l’ajuntament de Riells i Viabrea, amb motiu dels 

actes de clausura de la temporada del centre cultural la Casa Nova de Can Plana,  
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 a la societat Abastaments d’Aigua del 

Tordera, i al servei de comptabilitat municipal als efectes oportuns.”  

 

B) Autorització al Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (Consell Comarcal 
de la Selva) i al Centre Veterinari Riells per poder registrar directament a 
l’ANICOM els animals que identifiquen amb xip si viuen en el nostre 
municipi. 

 
Atès que la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de 
Catalunya  demana que els ajuntaments catalans donin la seva autorització perquè 
les associacions protectores i clíniques veterinàries de Catalunya puguin registrar 
directament a l’ANICOM els animals als quals implanten un xip, vist que: 
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1. Tant en el cas de les protectores com de les clíniques veterinàries sempre 
quedaria constància de l’usuari que ha registrat un animal o ha fet alguna 
modificació de dades (baixa d’un animal, canvi de propietari, canvi de domicili...) 
de manera  que l’ajuntament sabria en tot moment qui ha introduït un animal a 
l’ANICOM, atès que el codi d’usuari dels ajuntaments (AJ_codi INE) és diferent al 
codi d’usuari dels veterinaris (núm. col·legiat) o protectores (PR_XXX). 

2. La persona responsable de la identificació de l’animal (és a dir, el veterinari o 
veterinària) ha de comunicar les dades de la identificació al Registre general 
d’animals de companyia en el termini de vint dies, a comptar de la identificació, tal 

i com estableix l’art. 15.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

3. Un animal donat en adopció per una protectora o identificat amb xip en un 

centre veterinari sortiria automàticament identificat i registrat, reduint a zero el 

temps entre la implantació del xip i el seu registre al Registre general d’animals de 

companyia (programa informàtic ANICOM). Consegüentment, si aquest animal es 

perdés, es podria contactar ràpidament amb el seu propietari per a la seva recollida 

immediata sense haver de incórrer en les despeses de recollida i manteniment que 

actualment han de suportar els ajuntaments. 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- AUTORITZAR al Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (Consell 
Comarcal de la Selva) i al Centre Veterinari Riells, situat a C/ Olzinelles, nº 4,  
17404- Riells i Viabrea, per poder registrar directament a l’ANICOM els animals que 
identifiquen amb xip si viuen en el nostre municipi. 
 

SEGON.-   TRASLLADAR aquest acord a  la Direcció General de Polítiques 
Ambientals - Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals- de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes oportuns.” 
 
 
C) Adquisició d’una unitat del dispositiu d’impulsos elèctrics TASER, model 
X26P 

 
Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària de data 11/03/2014, va aprovar 
les normes d’utilització del dispositiu d’impulsos elèctrics TASER, que han 
d’acomplir els agents de la guàrdia municipal del cos de vigilants de la plantilla de 
funcionaris d’aquest i autoritzar la seva utilització als següents agents: 
 

- Jaume Montserrat Guerrero 

- Josep Dote Vera 
- Joan Martos Arredondo  
- Roser Albó i Garriga 
- Mª Immaculada Agüera Recio 
- Maria Isabel Morón Pinós 
- Joaquim Trillo Palau 

 
Atès que l’única unitat  del dispositiu TASER amb què disposava el cos de la guàrdia 
municipal, s’ha avariat, no té reparació i està descatalogada, és necessària 
l’adquisició d’una altra unitat, pel bon funcionament del servei de vigilància. 
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- ADQUIRIR una unitat del dispositiu d’impulsos elèctrics TASER, model  
X26P,  per a ús únic i exclusiu dels membres de la guàrdia municipal relacionats a 
l’apartat anterior.  
 
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 servei de comptabilitat municipal, als 
efectes oportuns.” 
 

 

 
QUART PUNT.-  

ÀREA D’HISENDA, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I RÈGIM INTERN 
 
 

 
 
A) Aprovació de factures 
 
Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les 
relacions de factures que s’adjunten com a annex a aquesta acta, per un import  
total de  39.632,44,-€. 
 
 
B) Justificació despeses Cavalcada de Reis 2016 

 
Amb motiu dels preparatius i despeses que l’àrea de festes contemplava per a 
celebrar la CAVALCADA DE REIS 2016, en data 9 de desembre de 2015 per decret 
d’alcaldia es va constituir un pagament a justificar per import de 1.200,00 € per a 
les despeses derivades de la cavalcada. 

Vist que en data 11 de febrer de 2016 es presenten factures de la despesa objecte 

del pagament a justificar per import de 1.250,79 € resta completament justificada 
la despesa del pagament a justificar. 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu de la despesa efectuada per atendre 

les despeses originades de la CAVALCADA DE REIS 2016, per import de 1.250,79 €, 
a càrrec de la partida  pressupostària 338.2260903 del pressupost vigent. 
 
SEGON.- ORDENAR el pagament de la diferència per import de 50,79 € a favor de 
l’Associació Club Recreatiu Jove Riells i Viabrea, amb CIF. G17780990.” 
 
 
C) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 2on. 
semestre/15 de la parada núm. 95 
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Vista la instància presentada pel Sr. JPP, demanant el fraccionament del pagament 
del pendent de les taxes del mercat setmanal, parada núm. 95, per import de 
378,36 €, recàrrec inclòs.  
 
Atès el que disposa l’art. 25.6 de l’O.F. nº 12. Reguladora de la gestió i recaptació 
dels ingressos municipals de dret públic: “Els deutes ajornats o fraccionats 
acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri 
l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la 
Llei General Tributària.” 
 

Vist l’informe de Secretaria – Intervenció accidental favorable a l’acceptació del 
fraccionament del pagament referent a l’abonament del 2on. semestre de l’any 
2015, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 95, per 
un import de 378,36  €, recàrrec inclòs. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ATORGAR el fraccionament del pagament referent a l’abonament del 
2on. semestre de l’any 2015, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la 
parada núm. 95, per import total de  380,13 €, dels quals 1,77 € corresponen a 
interessos de demora, de la següent manera: 
 
Data 
abonament 

Període 
liquidació 
interessos 

 
Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

20-03-16 10/03/16 
al 20/03/16 

11 378,36 € 3 0,34 € 94,93 € 

20-04-16 21/03/16 al 
20/04/16 

31 283,77 € 3 0,72 € 95,31 € 

20-05-16 21/04/16 al 
20/05/16 

30 189,18 € 3 0,47 € 95,06 € 

20-06-16 21/05/16 al 
20/06/16 

31 94,59 € 3 0,24 € 94,83 € 

 
SEGON.- PAGAMENT: 
 
L’import de la taxa s’haurà d’ingressar a la Tresoreria municipal en els terminis 
abans esmentats. 
 
El venciment del termini d’ingrés sense que s’hagi efectuat el pagament, 
determinarà l’inici del període executiu i la recaptació s’efectuarà pel procediment 
de constrenyiment, de conformitat amb l’art. 161 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributaria. 
 

L’ ingrés el podeu fer al següent número de compte: Banc Popular 0075 0969 00 
0660000271. 
 
Titular: Juan Palacios  
Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 95 mercat setmanal. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
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D) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la llicència d’obres Exp. 
14/16 a nom de la Sra. JCB  
 
Vista la instància presentada per la Sra. JCB, demanant el fraccionament del 
pagament de la llicència d’obres Exp. 14/16, per import de 504,54 €.  
 
Atès el que disposa l’art. 25.6 de l’O.F. nº 12. Reguladora de la gestió i recaptació 
dels ingressos municipals de dret públic: “Els deutes ajornats o fraccionats 
acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri 
l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la 

Llei General Tributària.” 
 
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció accidental favorable a l’acceptació del 
fraccionament del pagament de la llicència d’obres Exp. 14/16, per import de 
504,54 €.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ATORGAR el fraccionament del pagament de la llicència d’obres Exp. 
14/16, per un import total de 506,28 €, dels quals 1,74 € corresponen a interessos 
de demora, de la següent manera: 
 

Data 
abonament 

Període 
liquidació 
interessos 

 
Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

05-04-16 10/03/16 
al 05/04/16 

27 504,54 € 3 1,12 € 253,39 € 

05-05-16 21/03/16 al 
20/04/16 

31 252,27 € 3 0,62 € 252,89 € 

 
SEGON.- ORDENAR el cobrament de les quotes a través de domiciliació bancària. 
 
TERCER- REQUERIR  a la persona interessada perquè en el termini de 10 (DEU) 
dies, presenti certificat de la titularitat del compte bancari o fotocòpia de la cartilla 
bancària, per poder-hi girar els rebuts. 

 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 

 
CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)  
 
 

 
A) Aprovació calendari vacances del personal de la Brigada Municipal per a 
l’any 2016 

Atesa la proposta de vacances que faran els treballadors de la Brigada Municipal 
d’aquest ajuntament per a l’any 2016. 

 



 

 

 

11 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el calendari de vacances proposat pels treballadors de la 
Brigada Municipal d’aquest ajuntament per a l’exercici 2016, d’acord amb el 
següent resum: 

 
JUSTO ACEBEDO I GÓNZALEZ 
 

Del 16 d’agost al 2 de setembre ............................... 14 dies 

Total: 14 dies hàbils 
 
FRANCISCO MARTÍNEZ I PASCUAL 
 
Del 26 de juliol al 12 d’agost   .................................. 13 dies 
Del 23 de desembre al 5 de gener.............................   9 dies 

Total: 22  dies hàbils 

 
RAMON ROIG I ARABIA 
 
De l’11 de juliol al 5 d’agost .................................... 20 dies 

Total: 20 dies hàbils 
 
JOAN ARAGONES I BASART 
 
Del 22 d’agost al 20 de setembre  ............................ 22 dies 

Total: 22 dies hàbils 
 
JOSEP ROVIRA GALDEANO  

 
Del 22 d’agost al 2 de setembre ............................... 10 dies 

Del 19 de desembre al 2 de gener ............................ 10 dies 

Total: 20 dies hàbils 

 

JORDI FERNÁNDEZ  
 
Del 22 d’agost al 9 de setembre ............................... 15 dies 

Total: 15 dies hàbils 
 
 
SEGON.- Les vacances de les setmanes, del 22 d’agost al 2 de setembre, es 
podran fer sempre i quan hi hagin com a mínim 2 persones de la plantilla fixa 
treballant.” 
 
 
B) Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament de Riells i 
Viabrea per a l’assistència tècnica en matèria d’enginyeria 
 

Vist el projecte del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'ajuntament de 
Riells i Viabrea relatiu a l’assistència en matèria d’enginyeria, quina transcripció 
literal és la següent:  
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“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE 
RIELLS I VIABREA PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA 
D’ENGINYERIA  

Santa Coloma de Farners,                de 2016 

REUNITS 

D'una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la 

Selva, que actua expressament autoritzat per a la formalització d'aquest document de 

conformitat amb l'acord del Ple de  data 15 de juliol de 2015, assistit per la secretària 

de la corporació. 

D'altra part, el senyor Josep Maria Bagot Belfort, Alcalde de l’Ajuntament de Riells i 

Viabrea, facultat per acord de ple de data 13 de juny de 2015, assistit per la 

secretària  accidental de l’ajuntament. 

Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixent-

se, mútuament, capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a 

aquest efecte  

MANIFESTEN 
 

1. Que l’Ajuntament de Riells i Viabrea és titular de les competències per 
l’atorgament i informe de diverses llicències i autoritzacions en matèria 
mediambiental, d’activitats recreatives, de conformitat amb la normativa vigent. 

 

2. Que  la  Junta de Govern Local en sessió de data 10 de juny de 2014 va adoptar la 
contractació del servei d’assessorament tècnic en matèria d’enginyeria (atenció i 
consultes, informe de llicències d’activitats, inspeccions en matèria d’activitats i 
donar suport als òrgans de govern de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, en tot allò 
que fa referència a matèries pròpies d’enginyeria).  

  

3. Que d’acord amb el que disposa l’article 28.1a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’Organització comarcal 
de Catalunya, estableix que correspon a la comarca prestar assistència tècnica 
als municipis. I que tanmateix d’acord amb l’article 25 del mateix text legal, la 
comarca exerceix les competències que li delegui o li encarregui de gestionar, 
entre d’altres ens, els ajuntaments. 

 

4. Que d’acord amb els articles 9.4 i 85 de la Llei Comarcal, els Consells Comarcals 
disposen entre les seves competències d’aquelles que els hi deleguen o 
encomanen els municipis. Que la delegació de l’exercici de competències o 
comanda de gestió han de concretar el seu contingut i abast, i es pot fer 
mitjançant conveni. 

 

5. Finalment, l’Ajuntament de Riells i Viabrea té interès en encarregar al Consell 
Comarcal de la Selva l’assitència tècnica en matèria d’enginyeria. 

 

En virtut de tot això, les parts formalitzen el present conveni amb subjecció a les 
següents, 

CLAUSULES 
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Primera. Objecte  
El present conveni té per objecte regular la prestació de l’assistència tècnica a 
l’ajuntament de Riells i Viabrea en matèria d’enginyeria per part del Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
Segona. Obligacions de les parts 
El Consell Comarcal  
 
- Posar a disposició de l’ajuntament de Riells i Viabrea d’un enginyer/a amb la 

dedicació setmanal pactada entre ambdues administracions. 

- Actuar, en el marc d’aquest conveni, com a enginyer/a municipal, subrogant-se 
a les condicions de la resta de tècnics de l’ajuntament en allò que a la 
responsabilitat faci referència. 

- Resta exclòs d’aquest conveni la redacció de projectes i la direcció d’obres, les 
quals es formalitzaran en un encàrrec independent. 

             
L’ajuntament 
 
- Oferir la col·laboració necessària a l’enginyer/a del Consell Comarcal per tal que 

es puguin dur a terme les feines encomanades en les condicions correctes i 
necessàries, especialment en allò que fa referència a la disponibilitat de mitjans 
i espais suficients per a desenvolupar la tasca acordada. 

- Facilitar tota la informació requerida per la realització de l’assistència tècnica 

acordada. 
- Finançar el servei. 
 

Tercera. Finançament 
El Consell Comarcal de la Selva accepta el present encàrrec i es compromet a dur-
lo a terme d’acord amb les condicions tècniques i econòmiques que figuren 
degudament especificades en l’Annex 01 de data 4 de juny de 2014, que 
acompanya el present conveni, en què es fixa un cost mensual de 794,00 euros. 
Constatar que si el Consell Comarcal de la Selva modifica la taxa aquest import 
també es veurà regularitzat. 
  
Quarta. Protecció de dades de caràcter personal 
El Consell Comarcal de la Selva es compromet a complir la normativa vigent en 
matèria de Protecció de dades de caràcter personal i, més concretament, amb la 

Llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre i el Reglament de desenvolupament 
de la Llei aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
  
Cinquena. Termini 
Aquest encàrrec de servei tindrà vigència indefinida, si bé, podrà declarar-se 
extingit amb anterioritat pels següents motius: 

 Preavís de tres mesos de l’ajuntament de Riells i Viabrea 
 Mutu acord entre les parts 
 Incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol 

de les parts 
 Desistiment per part del Consell Comarcal 
 La resta de supòsits legalment previstos 

 
Sisena. Resolució de conflictes 

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.”  
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l'ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’assistència en matèria d’enginyeria. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.” 
 
 
C) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a finançar les 
despeses de la Fira de les Masies 2016  
 

Atès l’edicte de la Diputació de Girona - Servei de Gestió de la Informació -, 
d’aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions als 
ajuntaments  i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a 
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2016, publicades al BOP nº 27 
de data 10 de febrer d’ enguany  i la convocatòria corresponent, publicada al BOP 
nº 32 de data 17/02/2016.  
 

Atès que durant el proper mes de maig és prevista la celebració al municipi de la 
14a edició de la Fira de les Masies. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per a finançar 

les despeses derivades de la celebració de la Fira de les Masies 2016.  
 
SEGON.-  FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord  a la Diputació de Girona i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 
 
 

          
SISÈ PUNT.-  
ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D’EDIFICIS 
MUNICIPALS I HABITATGE 

 
 

 
No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions 
realitzades. 
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SETÈ PUNT.-   
ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I 
SERVEI D’ESCOMBRARIES 
 
 

 
A) Conveni relatiu a la cessió de l’ús temporal i gratuït d’un espai al pavelló 
poliesportiu 
 

Vist el projecte del conveni entre el Casal d’Avis de Riells i Viabrea i l'Ajuntament de 
Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït d’un espai al pavelló poliesportiu per 
activitats associatives d’interès general, quina transcripció literal és la següent:  
 

“INTERVENEN 
 

Josep M. Bagot i Belfort, amb DNI 43.671.272 E, Alcalde de l’ajuntamnet de Riells i 
Viabrea, que actua en exercici del seu càrrec, en el seu nom i representació, assistit 
per la Secretària accidental de l’ajuntament, Esperança Ferrer i Martínez, qui en 
donarà fe. 
 
Xxx, amb DNI xxxx, en nom del Casal d’Avis de Riells i Viabrea, degudament 
autoritzat per a aquest acte, 
 

MANIFESTEN 
 
Primer.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea, és el titular del Pavelló Poliesportiu i 
polivalent Municipal i, per tant, un bé de domini públic d’acord amb l’article 201 del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 

 
Segon.- el Casal d’Avis de Riells i Viabrea és una entitat associativa sense ànim de 
lucre que necessita disposar d’un espai propi per tal de poder desenvolupar les 
seves finalitats d’esbarjo i entreteniment per a persones més grans de 58 anys. 
 
Tercer.- El Casal d’Avis és una associació civil privada inscrita en el Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 1.027, de la Secció de 
Girona. 
 
Quart.- D’acord amb allò que estableix l’article 218.4 del citat Decret Legislatiu 
2/2003, l’ús privatiu dels béns de domini públic estan subjectes a llicència 
d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d’interès públic. 
 

Cinquè.- El conveni que s’estableixi, és un document administratiu, que té caràcter 
voluntari i s’estipula en termes de manifestació de voluntats entre ambdós 
intervinents, als sols efectes de deixar constància documental de la cessió 
esmentada. 
 
Sisè.- Extinció. El present conveni s’extingirà per l’acabament de les causes de 
necessitat que l’han originat. 

 
A la vista de les dades i fets que s’exposen, els actuants estableixen el següent  
 

PACTE 
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Primer.- L’ajuntament de Riells i Viabrea autoritza al Casal d’Avis de Riells i 
Viabrea, a fer ús de l’espai d’una superfície de 285 m², en primera planta i part de 
la segona, distribuïda de la forma següent: 
 

 Vestíbul distribuïdor     15,71 m² 
 Perruqueria      16,10 m² 
 Sala Polivalent    133,32 m² 
 Galeria      40,50 m² 
 Terrassa coberta     21,60 m² 
 Serveis      27,66 m² 

 Sala de reunions i activitats     30,25 m² 
 
Segon.- A l’espai suara definit, es disposa del material i mobiliari següent: 
 

 100 cadires 
 14 taules 
 1 despatx 
 3 armaris 
 1 moble cafeter 
 1 rentacaps 
 1 tocador 
 1 assecador 
 1 moble cobrador 

 
Tercer.- El Casal d’Avis de Riells i Viabrea, es responsabilitza de mantenir 
acuradament les instal·lacions i assumeix el cost de qualsevol desperfecte ocasionat 
a les sales o al mobiliari existent. 
 
Quart.- El Casal d’Avis de Riells i Viabrea, assumeix la neteja, i les despeses 
corresponents, de les instal·lacions al seu càrrec. 

 
Cinquè.- L’ajuntament assumeix les despeses dels serveis –llum, aigua i 
calefacció- que aniran a càrrec seu. 
 
Sisè.- Es prohibeix que en les instal·lacions objecte del present conveni, s’hi 
emmagatzemin objectes o materials susceptibles de produir qualsevol tipus de 
combustió o explosió. També es prohibeix l’accés a les instal·lacions amb animals, 

llevat d’aquells supòsits expressament autoritzats. 
 
Setè.- Qualsevol incompliment dels pactes que s’estableixen amb el present 
conveni, donarà lloc a l’obertura d’un expedient informatiu que pot conduir, fins i 
tot, a deixar sense efecte el present conveni. 
 
Vuitè.- El present conveni es formalitza per un període de cinc anys, renovable per 
períodes iguals, llevat denúncia d’una de les parts. La sol·licitud de renovació s’ha 
de comunicar amb una antelació de com a mínim un mes de la data de finalització 
del conveni. La denúncia del conveni es pot efectuar en qualsevol moment a 
sol·licitud d’una de les parts. 
 
Novè.- El present conveni és un document administratiu, que té caràcter voluntari i 
s’estipula en termes de manifestació de voluntats entre ambdós intervinents, als 

sols efectes de deixar constància documental de la cessió esmentada. 
 
Desè.- El present conveni s’extingirà per l’acabament de les causes que l’han 
originat.” 
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el conveni entre el Casal d’Avis de Riells i Viabrea i 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea relatiu a l’ús temporal i gratuït de l’espai d’una 
superfície de 285 m², en primera planta i part de la segona. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.” 
 
 
B) Adhesió de la Corporació al conveni entre l’ARC i Ecoembes 2013-2018 
 
És voluntat d’aquest ajuntament garantir el compliment de la Llei 11/1997, de 24 
d’abril, d’Envasos i Residus d’envasos i resta de normativa en la matèria, així com 
promoure el desenvolupament de sistemes de recollida selectiva, en les diferents 
fraccions, amb criteris d’acceptació social, eficiència tècnica i viabilitat econòmica i 
ambiental. 
 
Vist el conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
i Ecoembalajes España S.A (Ecoembres), obrant en l’expedient. 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- SOL·LICITAR  a l’Agència de Residus de Catalunya l’adhesió al 
conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i 
Ecoembalajes España S.A (Ecoembres). 

 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.” 
 
 

C) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a actuacions en 
camins rurals i matèria forestal exercici 2016   

 
Atès l’edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de les bases específiques 
reguladores de les subvencions per a actuacions en camins rurals i matèria forestal, 
publicat al BOP nº 243 de data  18 de desembre de 2015.  
 
Atès l’edicte d’aprovació de la corresponent convocatòria per a l’any 2016, publicat 
al BOP nº 36 de data  23-02-2016.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per a portar a 

terme l’actuació “Repàs de ferms i sega de marges  del camí de les aigües i del 
camí de Sant Llop a Can Roig”. 
 
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 
la subvenció. 
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TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’àrea de Medi Ambient de la Diputació  de 
Girona i al servei de comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 
D) Adhesió de la Corporació al conveni  marc entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes de gestió (SIG) de residus 

d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) 

 
És voluntat d’aquest Ajuntament promoure el desenvolupament de sistemes de 
recollida selectiva, en les diferents fraccions, amb criteris d’acceptació social, 
eficiència tècnica i viabilitat econòmica i ambiental. 
 
Vist el conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les 
entitats gestores dels sistemes de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i 
electrònics (RAEE), obrant en l’expedient. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Agència de Residus de Catalunya l’adhesió al conveni 
marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores 
dels sistemes de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde - President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.” 
 
 

 
VUITÈ PUNT.-   
PRECS I PREGUNTES 
 

 

 
No hi ha precs ni preguntes. 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les  20.45 hores, 
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-

la el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària accidental, qui en dono fe, 

    L’alcalde                                          La Secretària accidental 

 

 

 

Josep Maria Bagot i Belfort                                Esperança Ferrer i Martínez 

 

 


