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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚM.  007/2016 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  13 d’abril 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 23-03-2016. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ   
 
 

 
A) Aprovació de la certificació d’obra núm. 8 referent a les obres del nou 
camp municipal de futbol. 
 

Vista la certificació d’obres núm. 8, relativa a les obres del nou camp de futbol, 
executades per l’empresa adjudicatària Voracys, SL, per un import total de 
54.938,15.-€. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- APROVAR la certificació d’obres núm. 8, relativa a les obres del nou 
camp de futbol, executades per l’empresa adjudicatària Voracys, SL, per un import 
total de 54.938,15.-€. 
 
SEGON.- DONAR-NE compte al departament de Comptabilitat i tresoreria i 
organismes interessats, als efectes pertinents.” 
 
 
B) EXP.: 51/16 
PROMOTOR: DAR 
EMPLAÇAMENT: Av. Agustí Simon, nº 32 
ASSUMPTE: Enderroc de cobert i porxo existent en pati exterior 
 

Vist l’expedient 51/16, instruït en nom de DAR, amb DNI 79301781N, en sol·licitud 
de llicència municipal d’obres per enderroc de cobert i porxo existent en pati 
exterior a la parcel·la 32 de l’avinguda Agustí Simó del nucli Barri Estació. 
 
Vist l’informe favorable emès, en data 12 d’abril de 2016,  per l’arquitecte tècnic 
municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara, on diu: 

 
“Es proposen obres d’enderroc dels coberts del pati que confronta amb el carrer 
Pou, per a la construcció d’un nou cobert alineat a façana posterior de superfícies 
construïda de 15m2. D’acord amb els paràmetres urbanístics d’edificabilitat, 
fondària màxima edificable i ocupació màxima del pati d’illa, i alçada reguladora de 
la Clau 1 Casc Antic. 
 
Que les obres realitzades SI que s’ajusten a la normativa vigent al municipi i, per 

tant, PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal d’obres.” 
 
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: 
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“PRIMER.- ATORGAR a DAR, amb DNI 79301781N, llicència municipal d’obres per 
enderroc de cobert i porxo existent en pati exterior a la parcel·la 32 de l’avinguda 
Agustí Simó del nucli Barri Estació. 
 
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 17/03/2016, en els 
següents termes: 

 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                 213,74 € 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/6.106,80 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:           50,08 € 
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/6.106,80 
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 6.106,80                     61,07 € 
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:           509,32 € 

 
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.” 
 
 
C) EXP.: 58/16 

PROMOTOR: SPK 
EMPLAÇAMENT: Can Hosta, nº 149 
ASSUMPTE: Reforma garatge i porxo auxiliar 
 
Vist l’expedient 58/16, instruït en nom de SPK, amb DNI X1508232F, en sol·licitud 
de llicència municipal d’obres per reforma de garatge i porxo auxiliar a la parcel·la 
149 de la urbanització Can Hosta.  

 
Vist l’informe favorable emès, en data 12 d’abril de 2016,  per l’arquitecte tècnic 
municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara, on diu: 
 
“Es proposa obres de reforma del garatge l’habitatge unifamiliar aïllat existent, amb 
llicència municipal atorgada a l’any 1983 i la construcció d’un cobert de fusta com 
edifici auxiliar, situat al Polígon d’actuació de regulació i millora d’urbanitzacions 

Pam-b Can Hosta.  D’acord amb els paràmetres urbanístics d’edificabilitat i ocupació 
de la clau 5d Parc Urbanitzat. 
 
Donat que les obres proposades no representen obra nova, ni gran rehabilitació, i 
les ampliacions es centraran en el tancament dels porxos de la planta baixa del 
garatge existent, a excepció de la instal·lació d’un cobert o porxo de fusta de 35m2 
per l’aparcament de vehicles. 

 
Es proposa obres dins l’art. 50.1 de la DL 3/2012, de 22 de febrer, per obres que 
només comportin obres de conservació, d’adequació, de millorament o de 
manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic, per a la reforma 
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del garatge de l’habitatge unifamiliar aïllat. 
 
Que les obres realitzades SI que s’ajusten a la normativa vigent al municipi i, per 
tant, PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal d’obres.” 
 
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 SPK, amb DNI X1508232F, llicència municipal d’obres per 
reforma de garatge i porxo auxiliar a la parcel·la 149 de la urbanització Can Hosta. 
 
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 21/03/2016, en els 
següents termes: 

 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                 221,55 € 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/6.330,00 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:           51,91 € 
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/6.330,00 
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 6.330,00                     63,30 € 

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:           521,20 € 

 
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.” 
 
 
D) Aprovació inicial de la memòria valorada per a la instal·lació d’una nova 
fusteria exterior a l’edifici consistorial 
 

Vista la memòria valorada per a la instal·lació d’una nova fusteria exterior a l’edifici 
consistorial, redactada per l’arquitecte municipal, Sr. Joan B. Caballero i Humet, 
amb un pressupost total de 13.927,95 euros. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment la memòria valorada per a la instal·lació d’una 
nova fusteria exterior a l’edifici consistorial, redactada per l’arquitecte municipal, 
Sr. Joan B. Caballero i Humet, amb un pressupost total de 13.927,95 euros. 
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SEGON.- SOTMETRE a informació pública, pel termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la darrera publicació, el referit projecte mitjançant edictes publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al 
web municipal, per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions que 
consideri oportunes.” 
 
 
E) Aprovació inicial del projecte d’obres d’ampliació de la deixalleria 
municipal 
 

Vist el projecte d’obres d’ampliació de la deixalleria municipal, redactat per 
l’arquitecte municipal, Sr. Joan B. Caballero i Humet, amb un pressupost de 
16.071,20.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte d’obres d’ampliació de la deixalleria 
municipal, redactat per l’arquitecte municipal, Sr. Joan B. Caballero i Humet, amb 
un pressupost de 16.071,20.-€, IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs. 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública, pel termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la darrera publicació, el referit projecte mitjançant edictes publicats en 

el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al 
web municipal, per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions que 
consideri oportunes.” 
 

 
F) Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 referent a les obres 
d’adequació d’espais destinats a Casal d’avis i entitats. Fase C- planta 

segona 

 
Vista la certificació d’obres núm. 2, relativa a les obres d’adequació d’espais 
destinats a Casal d’avis i entitats. Fase C- planta segona, executades per l’empresa 
adjudicatària Voracys, SL, per un import total de 48.665,71.-€. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR la certificació d’obres núm. 2, relativa a les obres 
d’adequació d’espais destinats a Casal d’avis i entitats. Fase C-planta segona, 
executades per l’empresa adjudicatària Voracys, SL, per un import total de 
48.665,71.-€. 
 

SEGON.- DONAR-NE compte al departament de Comptabilitat i tresoreria i 
organismes interessats, als efectes pertinents.” 
 
 
G) Conveni urbanístic de cessió de vial a l’àmbit del PAC-1-Carrer Comerç  

 
Es presenta per a l’aprovació la proposta de conveni urbanístic de cessió de vial en 
l’àmbit del PAC-1-Carrer Comerç entre el Sr. Rogeli Auladell, en representació de 
Maquinària Auladell, SL i l’Ajuntament de Riells i Viabrea, quin contingut literal és el 
següent: 
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“REUNITS 
 

D’una part el senyor JOSEP MARIA BAGOT I BELFORT, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Riells i Viabrea, assistit per la Secretària accidental de la Corporació, la senyora, que actua 
com a fedatària pública d’aquest acte. 
 
I d’altra part, el Sr. ROGELI AULADELL............, major d’edat, amb DNI núm.........................., 
actuant en representació de MAQUINÀRI AULADELL, SL, amb NIF B17298480, i domicili 
a......................  
 
El Sr. Auladell acredita la seva representació i la capacitat per atorgar aquesta Acta mitjançant 
escriptura de..............., que un cop compulsada s’adjunta per còpia  la present, com a Annex 1. 
 
Es reconeixen mútuament plena capacitat legal i facultats de representació per obligar-se en 
les respectives qualitats en què actuen, atorguen el present document i 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que Maquinària Auladell, SL és propietària de la finca inscrita en el Registre de la Propietat 
de Santa Coloma de Farners, amb el número 333, al Tom 2803, Llibre 80 de Riells, foli 76, que 
té la següent descripció: 
 
“URBANA: EDIFICIO compuesto por un conjunto de doce inmuebles unidos entre sí, 
numerados del uno al doce, todos de planta baja excepto el señalado con el número doce que 
consta de planta baja y un piso, y con una superficie total construida de dos mil cuarenta 
metros, treinta y un decímetros cuadrados. La edificación está construida a base de paredes de 
carga de cerámica con viguetas autoportantes de hormigón pretensado. Las cubiertas, excepto 
en dos de los locales que son planas, son de teja árabe sobre solera de ensamblado. El uso de 
dichos inmuebles es de local comercial en cada una de las plantas bajas y de vivienda, con 
todos los servicios y dependencias propios, en la planta piso, cuyas superficies son las 
siguientes: Local número uno: ciento treinta y cuatro metros, noventa decímetros cuadrados. 
Local número dos: ciento quince metros, veinticuatro decímetros cuadrados. Local número tres: 
ciento tres metros, ochenta y siete decímetros cuadrados. Local número cuatro: ciento 
cincuenta y dos metros, setenta y seis decímetros cuadrados. Local número cinco: ciento 
cuarenta metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados. Local número seis: ciento veintisiete 
metros, dos decímetros cuadrados. Local número siete: ciento doce metros, treinta y nueve 
decímetros cuadrados. Local número ocho: noventa y seis metros, sesenta decímetros 
cuadrados. Local número nueve: ochenta y seis metros, veintiún decímetros cuadrados. Local 
número diez: trescientos treinta y dos metros, ochenta y cinco decímetros cuadrados. Local 
número once: doscientos diez metros cuadrados. Local número doce: doscientos metros 
cuadrados en planta baja y doscientos diecinueve metros en planta piso. La superficie de la 
parcela ocupada por la edificación es de dos mil cuarenta metros, treinta y un decímetros 
cuadrados, y la parte no edificada está destinada a patio. Construida sobre un solar de 
superficie dos mil seiscientos treinta y siete metros veinticinco decímetros cuadrados. Linda, 
Norte, en línea de ciento cuatro metros, cincuenta centímetros, riera seca, y mediante ésta, 
José Viura; Este, en línea de ciento cuatro metros, ochenta centímetros, resto de su 
procedencia, mediante camino de carro o calle en proyecto, hoy calle Santa Fe; sur, en línea 
de ochenta y ocho metros, con calle privada; y Oeste, formando vértice, carretera de Girona a 
Barcelona.” 

 
Li pertany per títol d’aportació, segons escriptura autoritzada per la Notari Sra. Belen Mayoral 
del Barrio, en data 3 de setembre de 2002, protocol 2859, que fou inscrita en data 24 d’octubre 
de 2002. 
 
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens, havent caducat les dues afeccions fiscals que 
figuren a la Nota Simple Informativa aportada per la propietat  de data 8 d’abril de 2006, que 
s’adjunta com a Annex 2 a la present Acta. 
 
La referència cadastral de la finca és: 2490101DG6129S0001QQ. 
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II.- Que Maquinària Auladell, SL és propietària única del sòl inclòs dins l’àmbit del PAC-1-Carrer 
Comerç i en compliment de les determinacions normatives aplicables a l’àmbit ha de cedir 
obligatòria i gratuïtament una superfície de 545,30 m2 destinada a vial i aparcaments. Aquesta 
afectació es grafia en la corresponent fitxa del POUM i s’identifica amb detall en el plànol adjunt 
com Annex 3. 

 
III.-  Que donat el caràcter de cessió obligatòria segons la legislació urbanística, l’article 30.4 
del RD 1093/1997, de 4 de juliol, que aprova les normes complementàries al reglament per a 
l’execució de la Llei Hipotecària, habilita per tal que mitjançant aquesta acta administrativa 
puguin efectuar-se les segregacions o modificacions hipotecàries que procedeixin per a la 
determinació de la finca que és objecte de cessió. 
 
En aquest sentit, Maquinària Auladell, SL degudament representada, procedeix a segregar de 
la finca registral núm. 333 de Riells, amb l’autorització municipal implícita, la següent porció de 
terreny: 

 
“ PORCIÓ DE SÒL destinada a vial i aparcament en superfície, de cabuda 545,30 m2, que 
limita: al Nord, amb finca de la qual es segrega; al Sud, part amb C-35 i part amb la GI-552; a 
l’Est, amb tram públic del carrer Comerç i a l’Oest amb confluència de la riera del Sot Gran i la 
GI-552” 

 
La resta de la finca registral núm. 333  queda amb una superfície de 2.091,95 m2 i manté els 
mateixos límits, excepte el límit Sud que és amb l’anterior porció segregada destinada a vial. 
 
 IV.- Que en execució de les previsions del POUM de Riells i Viabrea pel que fa a les cessions 
obligatòries i gratuïtes que estableix pel PAC-1-Carrer Comerç, les parts compareixents,  
 

ACORDEN 
 

PRIMER: Maquinària Auladell, SL CEDEIX a l’Ajuntament de Riells i Viabrea que l’ACCEPTA la 
porció de sòl de superfície 545,30 m2 descrita a l’expositiu III; que se segrega de la finca 
registral núm. 333 de Riells i Viabrea, per a la seva destinació a vial i aparcament en superfície. 
 
SEGON.- Maquinària Auladell, S.L. manifesta que el sòl objecte de cessió es troba lliure de 
càrregues i gravàmens, així com lliure d’ocupants. 
 
TERCER.- Del present conveni de cessió es donarà compte en el proper Ple municipal i se’n 
lliurarà la corresponent certificació per a la seva inscripció en el Registre de la Propietat de 
Santa Coloma de Farners. 
 
I per a què així consti, i com a prova de conformitat, signen el present CONVENI, al lloc i data 
que figuren a l’encapçalament”. 

 

Els Serveis Jurídics i Tècnics han informat favorablement el conveni transcrit, així 

com les obres d’urbanització complementàries del carrer Comerç, dins el PAC-1 del 
POUM  de Riells i Viabrea. 

Dits informes consten a l’expedient. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el conveni urbanístic, en tant que es tracta d’un acte 
administratiu, de cessió de vial en l’àmbit del PAC-1-Carrer Comerç entre el Sr. 
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Rogeli Auladell, en representació de Maquinària Auladell, SL i l’Ajuntament de Riells 
i Viabrea i AUTORITZAR a l’Alcalde de la Corporació per a la seva signatura. 
 
SEGON.- PUBLICAR l’acord d’aprovació del conveni en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en el taulell d’anuncis dins del mes següent a llur aprovació. 
 
TERCER.- REQUERIR a la mercantil MAQUINÀRIA AULADELL, SL el dipòsit en 
metàl·lic de l’import de 26.619,60 euros corresponent al 100% del pressupost de 
les obres d’urbanització complementàries corresponents al PAC-1. 
 

QUART.- ACORDAR que l’import de 26.619,60 euros serà aportat per l’Ajuntament 
per a la urbanització complementària del tram del carrer Comerç que s’inclou en 
l’àmbit del PAC-1 simultàniament a l’execució de les obres de millora de l’enllaç de 
la GI-552 i la C-35. 
 
CINQUÈ.- MANIFESTAR que un cop efectuat el dipòsit metàl·lic esmentat, es 
considerarà aixecada la càrrega urbanitzadora corresponent a la PAC-1.. 
 
SISÈ.- NOTIFICAR els anteriors acords a la mercantil MAQUINÀRIA AULADELL, 
SL.” 
 
H) Aprovació inicial de la memòria valorada d’actuacions de millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en un sector de Fogueres de 

Montsoriu 
 
Vista la memòria valorada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic en un sector de Fogueres de Montsoriu, redactada per 
l’arquitecte municipal, Sr. Joan B. Caballero i Humet, amb un pressupost total 
d’execució de 46.657,01 euros. 
 

Examinada aquesta, i trobat conforme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment la memòria valorada d’actuacions de millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en un sector de Fogueres de Montsoriu, 
redactada per l’arquitecte municipal, Sr. Joan B. Caballero i Humet, amb un 
pressupost total d’execució de 46.657,01 euros. 

 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública, pel termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la darrera publicació, el referit projecte mitjançant edictes publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al 
web municipal, per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions que 
consideri oportunes.” 
 
 
 

 
TERCER PUNT.-  
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT  
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No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions 
realitzades. 

 
 

 
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   49.609,10,-€. 

 
 
B) Sol·licitud reconeixement de trienni al Sr. Joan Aragonès i Basart  
 
El dia 03-04-16, el treballador Sr. Joan Aragonès i Basart, ha fet 9 anys de serveis 
efectius a l’Ajuntament.  

 
Atès l’expedient personal del sol·licitant, on consta com a data d’alta com a 
personal de l’Ajuntament, el dia  03-04-2007.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- RECONÈIXER al Sr. Joan Aragonès i Basart, el 3er. trienni de serveis 

efectius a l’ Ajuntament, amb efectes des del dia  01-05-2016, amb els drets 
econòmics corresponents d’acord amb les disposicions legals aplicables. 

  
SEGON.- Les percepcions derivades del present reconeixement es faran efectives 
amb càrrec a la partida pressupostària corresponent. 

 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al 
Departament de Comptabilitat i a la Gestoria G & V Assessors Barcelona SLP, pel 
seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
 
C) Rendició de comptes de caixa corporació 1er. trimestre de 2016 
 

Vista la necessitat i conveniència de procedir l’aprovació de les despeses que 
s’annexen a la relació detallada que corresponent a despeses efectuades per caixa 
corporació en efectiu durant el 1er. trimestre de 2016. 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició i obligació de les despeses 
relacionades a l’annex relació comptable O/2016/16 per un import total brut de 
1.648,23 € (Import líquid: 973,93 €) amb aplicació al pressupost del 2016. 
 
SEGON.- Aprovar la rendició de comptes dels pagaments efectuats. 
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TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, i al servei de comptabilitat 
municipal, als efectes oportuns.” 
 
 
D) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la llicència d’obres Exp. 
32/06 a nom del Sr. RLM  
 
Vista la instància presentada pel Sr. RLM,  demanant el fraccionament del 
pagament de la llicència d’obres Exp. 32/06, per import de 1.384,96 €.  

 
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. 32/06, per import de 
1.384,96 €. 
 
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. 
32/06, per un import total de 1.406,48 €, dels quals 21,52 € corresponen a 
interessos de demora, de la següent manera: 
 

Data 
abonament 

Període 
liquidació 

interessos 

 
Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

05-07-16 30/03/16 
al 05/07/16 

98 1.384,96 € 3 10,78 € 703,26 € 

05-01-17 06/07/16 al 
05/01/17 

31 692,48 € 3 10,74 € 703,22 € 

 
SEGON.- ORDENAR el cobrament de les quotes a través de domiciliació bancària. 
 
TERCER- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 
E) Proposta d’aprovació del Pla de disposició de Fons i Pla de Tresoreria de 
l’any 2016 

 
1. ANTECEDENTS 
La finalitat del pla de disposició de fons és la d’establir els criteris i ordre de relació 
per afrontar, en cada moment i amb les disponibilitats líquides corresponents, les 
obligacions degudament reconegudes per l’ajuntament, aconseguint l’adequada 
distribució temporal de pagament i cobraments evitant desfasaments transitoris en 
la tresoreria. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora d’hisendes locals, i els articles 65 i 66 del RD 
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500/1990 de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la LRHL en 
matèria pressupostària, determinen que:  “L’expedició de les ordres de pagament 
haurà d’acomodar-se al Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria que s’estableixi 
pel president de la Corporació  que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les 
despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors. 
 
D’acord amb l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOPESF), en relació a la prioritat absoluta 
del deute públic, s’estableix que “Els crèdits pressupostaris per satisfer els 
interessos i el capital del deute públic de les administracions  s’entendran objecte 

d’esmena o modificació mentre s’ajustin a les condicions de la Llei d’emissió. “El 
Pagament dels interessos i el capital del deute públic de les 
administracions públiques gaudirà de prioritat absoluta davant de 
qualsevol altra despesa” 
 
Atès l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre, de subministrament 
d’informació prevista a la LOEPSF, trimestralment les Corporacions Locals 
actualitzaran els seus plans de tresoreria amb el detall que s’estableix a l’article de 
referència i trametran aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
públiques. 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
Els pagaments de l’ajuntament de Riells i Viabrea s’ordenaran atenent en primer 

lloc a l’ordre que estableix la normativa de referència i a continuació, en base a la 
coherència i bones pràctiques en la gestió de la tresoreria: 
 
1. Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos financers  i a 
l’amortització de capital dels préstec vigents amb entitats de crèdits, es faran 
efectius als venciments establerts en els quadres d’amortització respectius. Així 
mateix s’actuarà respecte de les devolucions de les pòlisses de tresoreria que 

l’Ajuntament concerti amb entitats financeres. 
 
2. Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del mes que 
corresponguin. 
 
3. La Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per  
domiciliació bancària. 

 
4. Impost sobre la Renta de les persones físiques i impost sobre el valor afegit. 
 
5. Liquidacions tributàries de qualsevol administració. 
 
6. Pagaments en compliment de sentències. 
 
7. Despeses contretes en exercici anteriors. 
 
8. Devolució d’ingressos indeguts. 
 
9. Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt s’atendran com 
a caràcter general totes les obligacions per tercers davant l’ajuntament i que venen 
documentades mitjançant factura dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els 

pagaments es satisfaran per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà 
d’acord amb la data d’entrada de la factura en registre de factures, tenint 
preferència les factures més antigues. 
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10.- Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions es tindrà 
en compte la data de presentació de la documentació  justificativa per part dels 
beneficiaris al registre general de l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és 
el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma anàloga als venciments de les factures de 
proveïdors. 
 
11. La resta de pagaments. 
 
Per la qual cosa en virtut de les atribucions conferides, aquesta Junta de Govern 
Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- APROVAR el Pla de disposició de Fons de l’ajuntament de Riells i 
Viabrea de l’any 2016. 
 
SEGON.- APROVAR l’ordre de prioritats de pagaments establertes al punt 3. 
 
TERCER.- DONAR-NE COMPTE al proper Ple que es celebri.” 
 
 
F) Sol·licitud de vacances de la Sra. Maria Dolors Verdaguer Ginestós per 
l’any 2016 
 
Atès que aquest ajuntament té contractat com a serveis múltiples a la Sra. Maria 

Dolors Verdaguer Ginestós. 
 
Vista la instància presentada per la treballadora Sra. Maria Dolors Verdaguer 
Ginestós, amb DNI 33.862.947R, Reg. Entrada Núm. 1.100, de data 8 d’abril 
d’enguany, sol·licitant fer vacances els següents dies: 
 
Del 15/09/16 al 30/09/16:  12 dies hàbils 

Del 16/12/16 al 30/12/16:  10 dies hàbils  
TOTAL 22 dies hàbils 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- AUTORITZAR a la Sra. Maria Dolors Verdaguer Ginestós, amb DNI 
33.862.947R a fer les vacances sol·licitades.  

 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al Departament de 
Comptabilitat, als efectes oportuns.” 
 
 
G) Sol·licitud de vacances de la Sra. Cristina Torres Costa per l’any 2016 

 
Atès que aquest ajuntament té contractada com a repartidora a la Sra. Cristina 
Torres Costa. 

 
Vista la instància presentada per la treballadora Sra. Cristina Torres Costa, amb 
DNI 47.703.742V, Reg. Entrada Núm. 1.117, de data 11 d’abril d’enguany, 
sol·licitant fer vacances els següents dies: 
 

De l’11 al 15 de juliol . . . . . . . .  5 dies hàbils 
Del 8 al 22 d’agost  . . . . . . . . .  9 dies hàbils 
Del 2 al 5 de gener de 2017  . . .  4 dies hàbils 
        TOTAL 18 dies hàbils 
 



 

 

 

13 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- AUTORITZAR a la Sra. Cristina Torres Costa, amb DNI 47.703.742V  a 
fer les vacances sol·licitades.  
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al Departament de 
Comptabilitat, als efectes oportuns.” 
 
 

H) Proposta d’ajut social per el “Programa d’assistència a les Persones” 
   
Es proposa un ajut econòmic per l’Associació “El Taller de Breda” amb NIF: G-
55147201, pel programa que estan duent a terme d’assistència a les persones tots 
els dijous al Casal d’Avis per cobrir mesos de gener a desembre de 2016, excepte el 
mes d’agost que no hi ha activitat. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ATORGAR  l’ajut de Benestar Social per import de 100,00-€  
mensuals, durant els mesos de gener a desembre de 2016, excepte el mes d’agost 
que no hi ha activitat. 

 
SEGON.- APROVAR la despesa e imputar a la partida corresponent del pressupost 
vigent. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, i al servei de comptabilitat 
municipal, als efectes oportuns.” 
 

 
I) Proposta d’ajut social per el “Programa d’assistència a les Persones” 
despeses 1er trimestre 
   
Es proposa un ajut econòmic per l’Associació “El Taller de Breda” amb NIF: G-
55147201, pel programa que estan duent a terme d’assistència a les persones tots 
els dijous al Casal d’Avis per cobrir despeses del 1er trimestre 2016. 

 
Vist que l’Associació “El Taller de Breda” ha pagat i ha justificat les despeses 
realitzades a tal efecte per un import total de 22,92.-€. 
  
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ATORGAR  l’ajut de Benestar Social per import de 22,92.-€. 
 
SEGON.- APROVAR la despesa e imputar a la partida corresponent del pressupost 
vigent. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, i al servei de comptabilitat 
municipal, als efectes oportuns.” 

 
 
J) Sol·licitud de la treballadora Sra. RJS demanant una bestreta de 
personal amb càrrec a la paga extraordinària de juny/16 



 

 

 

14 

 
Vista la instància presentada per la treballadora d’aquest Ajuntament, Sra. RJS 
sol·licitant una bestreta per import de 600,00 € amb càrrec a la paga extraordinària 
de juny, a retornar en 3 mesos. 
 
Atès el que disposa l’article 1 del RDL 2608, de 16 de desembre de 1929 i l’art. 
29.1 del RDL 1/1995, de 25 de març, Text Refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors. 
 
Estudiada la corresponent valoració - proposta per part de l’àrea de Règim Interior i  
els serveis de comptabilitat municipal, prèvia consulta amb les delegades de 
personal d’aquest consistori. 
   
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- ATORGAR a la treballadora Sra. RJS la bestreta sol·licitada amb càrrec 
a la paga extraordinària de juny,  però a retornar en 3 mesos. 
  
SEGON.-  IMPUTAR la despesa amb càrrec a la partida no pressupostària 10900 
BESTRETES DE PERSONAL. 
  
TERCER.- ORDENAR el pagament de la quantitat esmentada a través de 

transferència bancària a la persona interessada. 
 
QUART.- CONDICIONAR el present finançament d’acord amb el següent: 
 
a) La treballadora es compromet a reintegrar a l’Ajuntament la quantitat de 600,00 
€,  en 3 mesos a raó de 200,00 € descomptats de les nòmines dels mesos d’abril, 
maig i juny en el moment que es faci efectiu el seu pagament. 

 
b) L’atorgament de bestretes resta condicionat a les possibles obligacions que la 
persona tingui contretes amb l’Ajuntament.  
 
c) Qualsevol canvi que comportés interrupció o cessament en la prestació de 
serveis, requereix la prèvia cancel·lació de la bestreta. 
 
CINQUÈ.- 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) Pagament subvenció Fira Masies 2015 
 

Amb l'objectiu de fomentar la cultura popular i tradicional es realitza la Fira de les 
Masies de Riells i Viabrea l'últim cap de setmana de maig. L'Associació de Veïns de 
Riells del Montseny és qui coorganitza aquesta Fira. Per tal que aquesta associació 
pugui fer front a les despeses de la Fira de les Masies 2015, es proposa a la Junta 
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de Govern Local la concessió d'una subvenció de 800€ a favor de l'Associació de 
Veïns de Riells del Montseny. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 800,00€ a l’Associació de Veïns de Riells del 
Montseny amb CIF G17967209 en concepte d’una subvenció.  
 
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària 920 4800002 

corresponent a l'exercici 2016. 
 
TERCER.- FER EFECTIU el pagament a l’Associació de Veïns de Riells del 
Montseny amb CIF G17967209 mitjançant transferència bancària. 
 
QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 
 
 
B) Pagament subvenció Carnaval 2016 
 
Dins els actes de les festes de Carnaval 2016 de Riells i Viabrea es va realitzar una 
botifarrada popular. L'Associació Club Jove Riells i Viabrea, en nom de l'ajuntament 

de Riells i Viabrea, va ocupar-se de comprar tot el necessari per a la realització 
d'aquesta botifarrada. Les despeses de la botifarrada sumen 1.265'30,-€. És per 
aquest motiu que es proposa a la Junta de Govern Local la concessió d'una 
subvenció de 1.265'30€ a favor del Club Jove Riells i Viabrea. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 1265,30€ a l’Associació Club Jove Riells i 
Viabrea amb CIF G17780990 en concepte d’una subvenció.  
 
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària 920 4800002 
corresponent a l'exercici 2016. 
 

TERCER.- FER EFECTIU el pagament a l’Associació Club Jove Riells i Viabrea amb 
CIF G17780990 mitjançant taló bancari. 
 
QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 
 
 

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

 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per activitats 
físicoesportives  
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Atesa la convocatòria de subvencions per a l’ exercici 2016 que concedeix la 
Diputació de Girona als ajuntaments per donar suport a l’acció de promoció i 
foment  de l’activitat físicoesportiva, i les bases generals que l’han de regir,  
publicades al BOP nº 46 de data 8 de març d’enguany i al BOP nº 35 de data 
22/02/2016, respectivament.  
 
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 el  projecte de suport a l’activitat físicoesportiva municipal  “Jo + esport 
2016” -  Subprograma A.3 -. 
 
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 
la subvenció. 
 
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 la Diputació de Girona i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 

 
SETÈ PUNT.-   
ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I 
SERVEI D’ESCOMBRARIES 
 
 

 

A) Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i l’ajuntament de  
Riells i Viabrea relatiu a les tasques d’informació en el Parc Natural del 
Montseny, durant l’exercici 2016  

Vist el text del conveni entre la Diputació de Girona i l’ajuntament de  Riells i 
Viabrea relatiu a les tasques d’informació en el Parc Natural del Montseny, durant 
l’exercici 2016, quina transcripció literal és la següent: 

 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE RIELLS I 
VIABREA RELATIU A LES TASQUES D’INFORMACIÓ EN EL PARC NATURAL 
DEL MONTSENY, DURANT L'EXERCICI DE 2016. 

 
CN/2552 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i 
Fulcarà, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data 1 de març de 2016. 
 
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 

alcalde, l’Il·lm. Josep Maria Bagot i Belfort, assistit per Na Esperança Ferrer i 
Martínez, secretària accidental de l’ajuntament. 
 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
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La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla Especial de protecció del medi natural i el paisatge del 
Parc del Montseny i el Decret 105/87 de declaració del Montseny com a Parc 
Natural, té entre els seus objectius prioritaris el proveïment d’una xarxa de 
dotacions i de serveis de suport als visitants de l’espai natural. Per aquest motiu, 
les Diputacions de Barcelona i Girona disposen, des del 1985, d’un pla d’informació 
i vigilància, que s’executa anualment mitjançant convenis amb els ajuntaments del 
parc. 
 

El Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2016 contempla, pel que fa 
al sector de Girona, l’establiment de 3 punts d’informació als municipis d’Arbúcies, 
Riells i Viabrea i Viladrau. 
 
El present conveni regularà la participació de l’ajuntament de Riells i Viabrea en el 
Pla d’informació del Parc Natural del Montseny per al 2016. 
 
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents 
 

PACTES 
 
PRIMER.- La Diputació de Girona donarà suport econòmic a l’ajuntament de Riells i 
Viabrea per cooperar en les tasques d’informació en el Parc Natural del Montseny, 

durant l’exercici de 2016, tot aportant fins a la quantitat de SIS MIL VUIT-CENTS  
EUROS (6.800,00 €), que corresponen a un màxim del 100% de les despeses que 
es generin en aplicació del present conveni. 
 
SEGON.- La Diputació de Girona farà efectiva l'esmentada quantitat en favor de 
l’ajuntament, prèvia justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al 
pressupost d'enguany.  

Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu 
simplificat de les despeses. La Diputació es reserva la facultat de verificar la 
correcta aplicació dels fons de la subvenció. 
Per tal de facilitar les tasques objecte del present conveni i prèvia petició expressa 
de l’ajuntament, la Diputació podrà abonar, en qualitat de bestreta, el 50% de la 
quantitat indicada en la clàusula primera. 
 

TERCER.- L’ajuntament destinarà la quantitat esmentada en la clàusula primera, a 
la contractació laboral del personal de la seva elecció, que conegui bé el territori del 
seu terme municipal, amb les següents prescripcions: 
 
Pla d'Informació 
 
Una o dues persones que realitzaran tasques d’informació del Parc Natural amb les 
característiques, dates, horari i zones de treball que figuren en l’annex 1 d’aquest 
conveni i es detallen a continuació: 
 
Dates: Del 12 de març al 18 de desembre (90 dies); caps de 

setmana i festius.  
 
Horari:  De les 9:00 a les 14:00 hores (5 hores/dia). 

 
Punt d’informació: Caseta d’informació pròxima a l’ermita de Sant Martí de 

Riells. 
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Per necessitats del servei aquest horari podrà modificar-se, mantenint un còmput 
total de cinc hores per dia de treball, i sempre sense alterar els dies fixats al 
calendari. 
 
Serà condició que cada un dels informadors contractats disposi de vehicle propi 
amb assegurança vigent per als desplaçaments al lloc de treball i recorreguts 
d’informació, si és el cas.  
 
Com a despeses de quilometratge pel total dels desplaçaments dels informadors es 
fixa la quantitat màxima de 787,50 euros, la qual serà abonada per la Diputació a 

l’ajuntament prèvia justificació del seu pagament. 
Com a despeses de vestuari i EPIS es fixa la quantitat màxima de 300,00 euros, 
que serà abonada per la Diputació a l’ajuntament prèvia justificació del seu 
pagament. 
Com a despeses de manteniment per a calefacció i extintors del punt d’informació 
es fixa la quantitat màxima de 25,00,- euros, que serà abonada per la Diputació a 
l’ajuntament prèvia justificació del seu pagament. 
 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió dels tècnics del Parc Natural. 
 
QUART.- S’assigna a cada persona contractada, en concepte de formació, un 
import màxim equivalent de fins a 5 hores de treball. Aquesta assignació només 

s’aplicarà en la formació promoguda per les administracions gestores del Parc i que 
els informadors realitzin fora del seu horari de treball. Com a justificatiu caldrà 
presentar comprovant d’assistència a les sessions de formació. 
 
CINQUÈ.- El termini de justificació de les despeses que es generin en aplicació del 
present conveni serà el 31 de desembre de 2016. Es fa constar que en la quantitat 
expressada en la clàusula primera, hi estan compreses totes les despeses, incloses 

les de desplaçaments, vestuari, formació, la remuneració salarial, les quotes de la 
Seguretat Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de 
l’ajuntament; per tant, la quantitat esmentada en la clàusula primera s'entén com a 
màxima a aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans 
s’ha justificat la despesa. 
 
SISÈ.- Serà condició obligatòria que l’ajuntament haurà de fer constar de forma 

explícita el finançament de la Diputació de Girona en tota la difusió o publicitat que 
realitzi del pla d’informació en el Parc Natural del Montseny. 
 
SETÈ.- Els uniformes dels informadors portaran els escuts i la informació que 
consta en l’annex 2 d’aquest conveni. 

 
VUITÈ.- El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, 
quedarà extingit pel seu compliment el dia 31 de desembre d'enguany. 
 
NOVÈ.- Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement 
de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, 

resolució i efectes d’aquest conveni.” 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 



 

 

 

19 

 
“PRIMER.- APROVAR el conveni entre la Diputació de Girona i l’ajuntament de  
Riells i Viabrea relatiu a les tasques d’informació en el Parc Natural del Montseny, 
durant l’exercici 2016.  
 
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 Diputació de Girona i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns. “ 
 
 
B) Adhesió de la Corporació al conveni  marc de col·laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes de 
gestió (SIG) de residus de piles i d’acumuladors 
 

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 de piles i d’acumuladors, 
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 de piles i d’acumuladors. 

 
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. 
 
QUART.- RATIFICAR aquest acord en el proper Ple que es celebri.” 

 
 
C) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, en el marc del 
programa “Del pla a l’acció” – exercici 2016,  línia 1 
 

Relació de fets 

Atès que la Diputació de Girona ha obert la convocatòria de subvenció de la 
campanya “Del pla a l’acció”, any 2016, per executar accions per a la millora de 
l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin 
estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES). 

Atès que aquest ajuntament disposa del corresponent Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) degudament aprovat, i essent la gestió del servei de 
comptabilitat energètica implantat una de les accions d’interès que en ell s’hi 
reflecteixen. 

 
Atès que aquest ajuntament té implantat un sistema de comptabilitat i gestió 
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energètica al municipi. 
 
Atès que el Consell Comarcal de la Selva a través de l’Agència Comarcal de 
l’Energia està duent a terme el servei de comptabilitat energètica dels 
subministraments elèctrics de titularitat municipal.  
 

Atès que des de l’Agència Comarcal d’Energia de la Selva s’ha redactat una 
memòria valorada descriptiva de la gestió i el cost d’aquest servei. 
 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

                 “PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per a la “gestió  del servei de 
comptabilitat energètica al municipi de Riells i Viabrea” redactada des del Consell 
Comarcal de la Selva, inclòs el pressupost del servei  corresponent a l’any 2016 que 
s’hi adjunta. 

                                 

                SEGON.- CONCÒRRER a la subvenció de la Diputació de Girona campanya “Del pla 
a l’acció”, corresponent a l’exercici 2016, per a la línia 1 de  comptabilitat i gestió 
energètica, d’acord amb el contingut de la memòria valorada abans indicada. 

                

                TERCER.- En el cas de ser beneficiaris de la subvenció, REALITZAR A TRAVÉS 
DEL CONSELL COMARCAL el servei de control, gestió i comptabilitat energètica 
d’acord amb les condicions que figuren a la memòria aprovada i al Conveni signat, 
a tal fi, entre les dues corporacions. 

 

               QUART.- APROVAR el compromís d’aquest ajuntament de finançar la part del 
pressupost de les actuacions que la subvenció no cobreixi, condicionat a les 
possibilitats pressupostàries del moment. 

 
CINQUÈ.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.” 
 
 
D) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, en el marc del 
programa “Del pla a l’acció” – exercici 2016,  línies 3 i 4 
 

Atès que la Diputació de Girona ha obert la convocatòria de subvenció de la 
campanya “Del pla a l’acció”, any 2016, per executar accions per a la millora de 
l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin 
estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES). 
 
Atesa la memòria valorada per a la instal·lació d’una nova fusteria exterior a l’edifici 
consistorial, redactada per l’arquitecte municipal, Sr. Joan B. Caballero i Humet, 
amb un pressupost total de 13.927,95 euros, quina aprovació es presenta en 
aquesta mateixa Junta de Govern Local. 

 
Atesa la memòria valorada d’actuacions de millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic en un sector de Fogueres de Montsoriu, redactada per 
l’arquitecte municipal, Sr. Joan B. Caballero i Humet, amb un pressupost total 



 

 

 

21 

d’execució de 46.657,01 euros, quina aprovació es presenta en aquesta mateixa 
Junta de Govern Local. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

                  “ PRIMER.-  CONCÒRRER a la subvenció de la Diputació de Girona campanya 
“Del pla a l’acció”, corresponent a l’exercici 2016, per a les següents línies: 

 
- Línia 3: “Instal.lació d’una nova fusteria exterior a l’edifici consistorial 

- Línia 4: “Actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
en un sector de Fogueres de Montsoriu”.                

                
               SEGON.- APROVAR el compromís d’aquest ajuntament de finançar la part del 

pressupost de les actuacions que la subvenció no cobreixi.  
 

TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.” 
 
 

 
VUITÈ PUNT.-   
PRECS I PREGUNTES 
 
 

 
No hi ha precs ni preguntes. 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les  19.35 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 

 

 


