ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
NÚM. 001/2016
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 13 de gener 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, 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 23-12-2015.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ

A) Pagament d’animació musical
Amb motiu del dinar de Nadal dels treballadors de l’ajuntament i l’equip de govern,
el dia 17 de desembre de 2015 es va portar a terme una animació musical a càrrec
d’en Pau Borrell Horta amb DNI 41580442F.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el pagament de l’animació musical d’en Pau Borrell Horta
amb DNI 41580442F de 102,05 euros amb descompte IRPF de 2,05 euros, import
líquid 100,00 euros.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària 920 2260101 exercici
2015.
TERCER.- FER EFECTIU el pagament d’aquesta exhibició a Pau Borrell Horta amb
DNI 41580442F mitjançant transferència bancària al número de compte
21008139762100050394.
QUART.- COMUNICAR-HO
Comptabilitat.”

a

les

persones

interessades

i

al

Servei

de

B) Acceptació de les subvencions concedides pel Departament de
Governació i Administracions Públiques, dins l’àmbit del Pla únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, any 2012
Vista la resolució de la directora general d’Administració Local de data 27/10/2015,
d’acceptació de la renúncia a l’execució de l’actuació núm.: 2012/992 i d’aplicació
dels romanents econòmics produïts a l’actuació 2012/1550, d’acord amb les
següents dades:
-

Actuació núm.: 2012/1550
Títol: Pou de bombeig al sector de Sant Llop
pressupost total: 82.840,53 euros
subvenció Generalitat: 52.877,55 euros

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ACCEPTAR les ajudes incloses en el programes esmentats per finançar
les obres descrites, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
SEGON.- CONSIDERAR garantida la seva capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones
següents:
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-

Joan Carles Blazquez i Lajara, arquitecte tècnic, com a director facultatiu de
les obres o responsable de l’actuació.
Joan B. Caballero i Humet, arquitecte superior, com a tècnic col·laborador.

TERCER.- Que es comprometen a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
QUART.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter
definitiu.
CINQUÈ.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis,
així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a
l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
SISÈ.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària
22015001403, corresponent al pressupost de l’any 2015, hi ha una consignació
suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.”
C) EXP.: 226/15
PROMOTOR: SAP
EMPLAÇAMENT: Junior Park, 218
ASSUMPTE: Ampliació en planta primera
Vist l’expedient 226/15, instruït en nom de SAP, amb DNI 38102418C, en sol·licitud
de llicència municipal d’obres per ampliació de l’habitatge situat a la parcel·la 218
de la urbanització Junior Park.
Vist l’informe favorable emès, en data 11 de gener de 2016, per l’arquitecte tècnic
municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara, on diu:
“Es proposa les obres de tancament perimetral de la terrassa situada a la planta
primera, la qual ja disposa de coberta, amb una superfície construïda d’ampliació
de 10,95m2, en un habitatge unifamiliar aïllat.
La Clau 5 Edificació Unifamiliar Aïllada, regulada en l’article 126 del POUM, amb
subzona 5c amb la necessitat de compliment dels següents paràmetres urbanístics:
- No es modifica el paràmetre d’ocupació màxima del 20%.
- El immoble consta actualment amb un sostre edificat de 230m2 segons
cadastre i justificat al projecte de l’habitatge de 177m2. L’edificabilitat màxima
es de 0,4m2s/m2s corresponent es de 422m2 de sostre.”
Vist el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR a SAP, amb DNI 38102418C, llicència municipal d’obres per
ampliació de l’habitatge situat a la parcel·la 218 de la urbanització Junior Park.
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SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del
Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents i a les condicions
generals especificades en full annex.
TERCER.- ELEVAR a definitiva la liquidació practicada, en data 21/12/2015, en els
següents termes:
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
349,44 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 4% s/8.736,10
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
71,64 €
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/8.736,10
o 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/8.736,10
87,36 €
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:

692,88 €

Quart.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació per
part dels Serveis Tècnics d’aquest ajuntament 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 I SERVEIS
(EXCEPTE SERVEI D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions
realitzades.

QUART PUNT.ÀREA D’HISENDA, GENT GRAN, SERVEIS SOCIALS I JOVENTUT

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 55.495,69,-€.
B) Ajut Associació AMBTU per la compra de joguines
Vista la greu problemàtica exposada per la Regidoria de Benestar Social pel que fa
a l’augment continu del nombre de famílies que s’adrecen a aquesta Associació en
sol·licitud d’ajut.
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Aquesta associació ha rebut un ajut en concepte de joguines per nens entre 0 i 10
anys.
Vist que hi ha alguns nens de famílies amb precarietat econòmica que s’han quedat
fora per tenir entre 11 i 12 anys.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR un ajut a l’Associació AMBTU de Riells i Viabrea, per
import de 96,67€, per la compra de joguines.
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, i al servei de comptabilitat
municipal, als efectes oportuns.”

C) Ajut Associació AMBTU exercici 2016
Vista la greu problemàtica exposada per la Regidoria de Benestar Social pel que fa
a l’augment continu del nombre de famílies que s’adrecen a aquesta Associació en
sol·licitud d’ajut.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR un ajut a l’Associació AMBTU de Riells i Viabrea, per
import de 1200,00-€ anuals, aquest ajut es pagarà en quatre vegades durant els
mesos de gener, abril, setembre i novembre en quotes de 300,00-€.
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, i al servei de comptabilitat
municipal, als efectes oportuns.”
D) Ajut mensual al Banc d’Aliments exercici 2016
Vista la greu problemàtica exposada per la Regidoria de Benestar Social pel que fa
a l’augment continu del nombre de famílies que s’adrecen al Banc d’ Aliments de
Riells i Viabrea en sol·licitud d’ajut.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR un ajut al Banc d’ Aliments de Riells i Viabrea, per import
de 350,00-€ mensuals, durant l’exercici 2016 un total de 4200,00€.
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent.
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TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, i al servei de comptabilitat
municipal, als efectes oportuns.”

CINQUÈ PUNT.ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I CULTURA

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions
realitzades.

SISÈ PUNT.ÀREA DE RÈGIM INTERN, TIC, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ
I ESPORTS

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions
realitzades.

SETÈ PUNT.ÀREA DE MEDI AMBIENT, SANITAT, MOBILITAT, SERVEI D’AIGUA I
SERVEI D’ESCOMBRARIES

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions
realitzades.

VUITÈ PUNT.PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs ni preguntes.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 19.40 hores,
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signantla el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària accidental, qui en dono fe,
L’alcalde
Josep Maria Bagot i Belfort

La Secretària accidental
Esperança Ferrer i Martínez
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