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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚM.  004/2016 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  24 de febrer 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 10-02-2016. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ   
 
 

 
                                               

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

 
 

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

 
 

 
A) Sol·licitud de supressió del torn de nit al treballador Sr. Jaume 
Montserrat Guerrero 
 

Vista la instància presentada pel Sr. Jaume Montserrat Guerrero de data 16.02.16, 

Reg. Entrada Núm. 462, sol·licitant supressió del torn de nit per prescripció mèdica.  
 
Vist l’informe mèdic del col·legiat núm. 117-02315-1, de data 24 de gener de 2016, 
on exposa que el pacient presenta clínica ansiosa de llarga evolució, que progressa 
lentament i que per motius de salut es preferible poder suprimir el torn de nit per 
evitar situacions estressants. 

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

“PRIMER.- SUPRIMIR el torn de nit per prescripció mèdica sempre amb caràcter 
provisional i mentre es mantingui aquest situació al treballador Sr. Jaume 
Montserrat Guerrero. MANTENIR la resta de condicions laborals sense modificació. 
 

SEGON.- 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.” 
 
 
B) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona  dins la convocatòria 

per a la realització del cicle de concerts de música de cobla 
 
Ateses  les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions 
adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques 
gironines per a la realització del cicle de concerts de música de cobla, publicades al 
BOP de Girona núm.  7 de data 13 de gener de 2016, i la convocatòria corresponent 
publicada al BOP de Girona núm.  31 de data 16 de febrer de 2016.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
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“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, una subvenció dins la 
convocatòria de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms 
locals de les comarques gironines per a la realització del cicle de concerts de música 
de cobla, per a portar a terme el concert “La veu de la Cobla”, el dia 11 de 
setembre d’enguany, dins els actes de celebració de la Diada Nacional de 
Catalunya. 
 
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 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  35.472,33,-€. 
 
 
B) Pagament Bus Tornabé 2015 

 
Amb motiu de les fires de Girona del 2015 s’organitza un bus dins la campanya de 
minimització de riscos relacionats amb el consum i la circulació. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- APROVAR el pagament de 112,50 euros a l’Ajuntament d’ Hostalric 
amb NIF P1708900D en concepte del Bus Tornabé 2015 segons l’informe de la 
tècnica de Joventut d’ Hostalric. 
 
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària 337 2260908 exercici 
2016. 
 

TERCER.- FER EFECTIU el pagament a l’Ajuntament d’ Hostalric amb NIF 
P1708900D mitjançant transferència bancària al número de compte 
21000171550200000441. 
 
QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 
 

 
C) Aprovació de les despeses d’assessorament  al Sr. Isidre Llucià, 
febrer/2016 
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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 febrer de 3.255,00 euros amb descompte IRPF de 976,50 
euros, import líquid 2.278,50 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 febrer de 2016 amb un total base imposable de 
3.255,00 euros amb descompte IRPF de 976,50 euros, import líquid 2.278,50 
euros. 
 
SEGON.- IMPUTAR la despesa a les partides 920 2270602 del pressupost vigent.” 

 
 

D) 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, de data 
18 de febrer d’enguany, Reg. Entrada Núm. 517, sol·licitant fer vacances des del 
dia 21 al 24 de març de 2016, ambdós inclosos.  

 

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

assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- AUTORITZAR a la Sra. Cristina Torres Costa a fer vacances des del 
dia 21 al 24 de març de 2016, ambdós inclosos.  
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al Departament de 
Comptabilitat, als efectes oportuns.” 
 
 
E) Proposta d’ajut social per pagar rebut aigua i 90% escombraries 2015 
 
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut social per pagar rebut pendent aigua i 
90% rebut escombraries Exp. 05/16. 

 

Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d’Atenció Primària del 
Consell Comarcal de la Selva. 
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ATORGAR  un ajut econòmic de 96,99€ d’un rebut pendent d’aigua 
més 124,93€ corresponent al 90% del l’impost d’escombraries de 2015. El que fa 
un total de 221,92€. 
 
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost 
vigent. 
 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, al servei de comptabilitat 
municipal i al servei de recaptació del Consell Comarcal de la Selva, als efectes 
oportuns.” 

 
 

 

CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)  
 
 

 
Proposta de pagament premis Carnaval 2016 
 
En motiu de les festes de Carnaval de Riells i Viabrea, celebrades el passat 12 i 14 
de febrer de 2016, s'han atorgat sis premis per la participació a la Rua de Carnaval. 
Per tal de fer efectiu el pagament d’aquests premis. 
   
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- APROVAR el pagament dels premis a partir de la relació següent: 

● Josep Mª Montplet Calls, DNI 77907153N   700’00€ 
● Carlos Ayra Pla, DNI 46518405P   450’00€ 
● Patxi Ramos Cuartero, DNI 45541935A   300’00€ 
● Margarita Pastells Roig, DNI 45538891H  200'00€ 
● Mª Antonia Andreo, DNI 46543641J    125'00€ 

● Asunción Bascón Ortiz, DNI 38103692Y     75'00€ 
 
SEGON.- REALITZAR l’abonament de 1.850’00€ segons la relació del punt 
anterior.  
 
TERCER.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost de 
l'exercici 2016. 

 
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 
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A) Pagament esterilització gates de carrer 

 

Per tal de controlar les colònies de gats i gates de carrer d'aquest municipi es 

realitzaran les tasques d'esterilització de gates a través de l'associació Can Fellini 

del municipi de Riells i Viabrea. 

 

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

“PRIMER.- APROVAR la despesa de 1.815,00€ (IVA exclòs) anuals per a poder 

pagar les despeses d'esterilització de les gates de les colònies municipals. Aquesta 

despesa es pagarà un cop finalitzat cada trimestre del 2016, prèvia presentació de 

factures i, com a màxim, s'acceptaran 6 esterilitzacions per mes tenint en compte 

que cadascuna d'elles no podrà superar els 55'00€ (IVA exclòs) i que el número 

d’esterilitzacions per tot l’any 2016 no podrà ser superior a 33 esterilitzacions. 

 

SEGON.- CONDICIONAR el pagament de la despesa anterior a la presentació d’un 

informe mensual on s’especifiqui com a mínim: 

 La ubicació de les colònies de gats/gates del municipi.  

 El número de gats de cada colònia. 

 Informar de la colònia destí de cada gata esterilitzada. 

 Informar del motiu de l’arribada de cada nou gat/a a la colònia. 

 

TERCER.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària 920 2269900 exercici 

2016. 

 

QUART.- FER EFECTIU el pagament de les despeses d'esterilització a 

l'empresa/entitat que l'associació Can Fellini amb NIF. 17751777 designi a tal 

efecte.  

  

CINQUÈ.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 

Comptabilitat.” 

 

 

B) Aprovació del conveni entre l’empresa Happy Ludic  i l’ajuntament de 
Riells i Viabrea, relatiu a la realització de millores a la pista multiesportiva 
situada a la Plaça de l’ajuntament  

 
Vist el projecte del conveni entre l’empresa Happy Ludic  i l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, relatiu a la realització de millores a la pista multiesportiva situada a la 
Plaça de l’ajuntament, quina transcripció literal és la següent: 
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA I  L’EMPRESA 
HAPPY LUDIC  

A Riells i Viabrea, el ... de febrer de 2016  

Tràmit: Conveni 
Expedient Millores d’instal·lació 
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INTERVENEN 

Josep M. Bagot i Belfort, amb DNI 43.671.272 E, Alcalde de l’ajuntament 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. 

Jordi Crous i Casas, amb DNI 33.943.660 F, en nom de l’Empresa Happy Ludic, 
domiciliada a les Masies de Roda.  

M A N I F E S T E N 

Primer.- L’ajuntament de Riells i Viabrea, va adquirir a l’empresa Happy Ludic una 
pista multiesportiva per a la plaça de l’ajuntament de Riells i Viabrea. 

Segon.- Per causes imprevistes la instal·lació no es va correspondre amb el que 

s’havia contractat. 

Tercer.- Happy Ludic, a la vista dels fets, es compromet a resoldre les deficiències 
mitjançant la compensació a través de substituir i reinstal·lar aquell equipament 
que es consideri oportú. 

Quart.- 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.   

Cinquè.-  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 

P A C T E 

Primer.- L’empresa Happy Ludic procedirà, sense càrrec, a: 

1. Desinstal·lació de la pista multiesportiva actual i reinstal·lar-la en la nova 
ubicació que li assigni l’ajuntament. 

2. Desinstal·lar part de la gespa artificial actual, amb massa juntes i 
reinstal·lació sense juntes. 

3. Instal·lació de 12 escocells amb cautxú continu i zones de caiguda dels jocs 
(segons àrees de seguretat norma EN – 1176). En aquest cas, el cost del 
material segons tarifes Happy Ludic, l’assumirà l’ajuntament 

4. Instal·lació del Parc de les 3 Bessones sense càrrec en superfície de sorra. La 
facturació d’aquest parc es realitzarà en el primer trimestre de 2017. 

5. Instal·lació d’una nova pista multiesportiva, de fusta, d’acord amb l’encàrrec 
efectuat inicialment, i en l’emplaçament de la plaça de l’ajuntament. El cost 
d’aquesta nova pista multiesportiva, també anirà a càrrec de l’ajuntament. 
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Segon.- L’Ajuntament de Riells i Viabrea, accepta la proposta presentada. 

Tercer.- El present conveni s'extingirà per l’acabament de les causes que l’han 

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

 
“PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’empresa Happy Ludic  i l’ajuntament de 

Riells i Viabrea, relatiu a la realització de millores a la pista multiesportiva situada a 
la Plaça de l’Ajuntament.  

 

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 l’empresa Happy Ludic, als efectes 
oportuns. “ 

 

 

 
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 20.00 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 

 

 


