ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚM. 12/2016
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 22 de juny 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 08-06-2016.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ

A) Pròrroga del contracte de servei d’assessorament jurídic per al
departament d’urbanisme
La Junta de Govern Local, en sessió de 13/04/2015, va adjudicar el contracte de
serveis d’assessorament jurídic per al departament d’urbanisme de l’ajuntament de
Riells i Viabrea a l’empresa Rousseaud Costas Duran, SLP, per un import mensual
de 968,00 euros, IVA inclòs.
Finalitzat el termini pel qual es va acordar aquest servei, i en concordança amb el
que disposa l’article 6 del plec de clàusules administratives que regeixen el
contracte i l’article 303.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que disposa es podrà preveure
la pròrroga del contracte sempre que la durada total del contracte, inclosa les
pròrrogues, no excedeixin el sis anys i que les pròrrogues no superin, aïllada o
conjuntament, el termini fixat originàriament.
Atès que hi ha partida consignada al pressupost vigent municipal.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte de serveis d’assessorament jurídic per al
departament d’urbanisme de l’ajuntament de Riells i Viabrea a l’empresa
Rousseaud Costas Duran, SLP, per un import mensual de 968,00 euros, IVA inclòs,
pel termini d’un any amb efectes a partir del 13/06/2016.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost vigent
municipal.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura dels documents escaients per
formalitzar el present acord.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de
Comptabilitat.”
B) Aprovació d’acta de preus contradictoris en les obres del nou camp
municipal de futbol.
Vist que el Sr. Joan Carles Blázquez Lájara, arquitecte tècnic municipal i tècnic
director de l’obra, i el representant de l’empresa Voracys, SL , adjudicatària de
l’obra de referència, en data 15/06/2016, han signat acta de preus contradictoris.
Examinada aquesta, i trobada conforme, aquesta Junta de Govern Local es dóna
per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR l’acta de preus contradictoris en relació a les obres del nou
camp municipal de futbol, signada en data 15/06/2016 per l’arquitecte tècnic
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municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara, i el representant de l’empresa Voracys,
SL, adjudicatària de l’obra.
SEGON.- TRASLLADAR aquesta resolució al Departament
Administracions interessades, als efectes oportuns.”
TERCER PUNT.ÀREA DE
SEGURETAT
CIUTADANA,
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT

EDUCACIÓ,

d’Intervenció

i

TRANSPARÈNCIA,

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions
realitzades.
QUART PUNT.ÀREA D’HISENDA, SERVEIS
CIUTADANA I RÈGIM INTERN

SOCIALS,

JOVENTUT,

PARTICIPACIÓ

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 11.804,07,-€.
B) Retorn del pagament del duplicat de l’expedient d’Obres 222/15
Vista la instància presentada pel Sr. RN, Reg. Entrada Núm. 1.870, de data 10 de
juny de 2016, demanant el retorn del pagament duplicat de l’expedient d’Obres
222/15.
Comprovada la nostra comptabilitat consta que l’expedient d’obres 222/15, s’ha
pagat en les següents dates:
1er. pagament en data 14/08/15.
2on. pagament en data 24/03/16.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- RETORNAR al Sr. RN, la quantitat de 50,00 € referent al pagament de
l’expedient d’obres 222/15 de data 24/03/16, per quan queda acreditada la
duplicitat del pagament.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord als interessats, i al servei de comptabilitat
municipal, als efectes oportuns.”
C) Proposta d’ajut econòmic per despeses bàsiques
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Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per despeses bàsiques Exp.
12/16.
Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d’Atenció Primària del
Consell Comarcal de la Selva.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR un ajut econòmic de 150,00 € per despeses bàsiques.
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al servei de
comptabilitat municipal als efectes oportuns.”
D) Proposta d’ajut econòmic per despeses de farmàcia
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per despeses de farmàcia
Exp. 13/16.
Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d’Atenció Primària del
Consell Comarcal de la Selva.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR un ajut econòmic de 39,44 € per despeses de farmàcia.
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent. Aquest pagament es farà directament a la Farmàcia Mª Àngels Chanut Ros
de l’Av. De la Pau, 51 de Sant Celoni, amb CIF 38695929Q i número de compte
ES57 2100-0044-33-0200605702.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al servei de
comptabilitat municipal als efectes oportuns.”
E) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 1er.
semestre/16 de la parada núm. 95
Vista la instància presentada pel Sr. JPP, demanant el fraccionament del pagament
de la taxa del mercat del 1er. semestre/16 de la parada núm. 95, per import de
315,30 €.
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.”
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Vist l’informe de Secretaria – Intervenció accidental favorable a l’acceptació del
fraccionament del pagament referent a l’abonament del 1er. semestre de l’any
2016, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 95, per
un import de 315,30,- €.
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
1er. semestre de l’any 2016, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la
parada núm. 95, per import total de 316,84 €, dels quals 1,54 € corresponen a
interessos de demora, de la següent manera:
Data
Període
Dies
abonament liquidació
interessos
05-07-16
22/06/16
14
al 05/07/16
05-08-16
06/07/16
al
31
05/08/16
05-09-16
06/08/16
al
31
05/09/16
05-10-16
06/08/16
al
30
05/10/16

Capital
acumulat

%
Total
Import a
Interès interessos abonar

315,30 €

3

0,36 €

79,19 €

236,47 €

3

0,60 €

79,43 €

157,64 €

3

0,40 €

79,23 €

78,81 €

3

0,19 €

79,00 €

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.”

F) Pròrroga del contracte de serveis d’assessorament i assistència laboral
pel departament de règim intern
La Junta de Govern Local, en sessió de 11/05/2015, va adjudicar el contracte de
serveis d’assessorament i assistència laboral pel departament de règim intern de
l’Ajuntament de Riells i Viabrea a l’empresa GV - Assessors Barcelona, S.L.P, per un
import anual de 4.138,20 euros anuals, IVA inclòs.
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Finalitzat el termini pel qual es va acordar aquest servei, i en concordança amb el
que disposa l’article 6 del plec de clàusules administratives que regeixen el
contracte i l’article 303.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que disposa es podrà preveure
la pròrroga del contracte sempre que la durada total del contracte, inclosa les
pròrrogues, no excedeixin el sis anys i que les pròrrogues no superin, aïllada o
conjuntament, el termini fixat originàriament.
Atès que hi ha partida consignada al pressupost vigent municipal.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte de serveis d’assessorament i assistència
laboral pel departament de règim intern de l’Ajuntament de Riells i Viabrea a
l’empresa GV - Assessors Barcelona, S.L.P, per un import anual de 4.138,20 euros
anuals, IVA inclòs, pel termini d’un any amb efectes a partir del 13/06/2016.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost vigent
municipal.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura dels documents escaients per
formalitzar el present acord.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de
Comptabilitat.”
G) Aprovació de les despeses d’assessorament al Sr. Isidre Llucià,
juny/2016
Vist que des del 3/12/2014 la Secretària-Interventora titular d’aquest Ajuntament
s’ha absentat per motius de caire personal, i es va acordar la substitució amb la
secretària accidental nomenada.
Durant aquest s’ha fet necessari el servei d’assessorament referent a les tasques
pròpies de secretaria.
Vist el full d’assessorament puntual del Sr. ISIDRE LLUCIÀ i SABARICH amb NIF:
37.655.059B del mes de juny de 3.255,00 euros amb descompte IRPF de 65,10
euros, import líquid 3.189,90 euros.
Vist que hi ha consignació pressupostària suficient a la partida 920 2270602, del
pressupost vigent.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR l’obligació i ordenar el pagament de les despeses
d’assessorament del mes de juny de 2016 amb un total base imposable de
3.255,00 euros amb descompte IRPF de 65,10 euros, import líquid 3.189,90 euros.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a les partides 920 2270602 del pressupost vigent.”
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CINQUÈ PUNT.ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)

SERVEIS (EXCEPTE SERVEI

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions
realitzades.
SISÈ PUNT.ÀREA
DE
SANITAT,
TIC,
MUNICIPALS I HABITATGE

ESPORTS,

MANTENIMENT

D’EDIFICIS

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’ informa de diferents gestions
realitzades.
SETÈ PUNT.ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, 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
La Secretària accidental

Josep Maria Bagot i Belfort

Esperança Ferrer i Martínez
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