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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚM.  010/2016 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  25 de maig 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 11-05-2016. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ   
 

 
 Adjudicació en pagament de la parcel·la 19  de la Urbanització Junior Park 
en relació a expedient executiu de constrenyiment  
 
El servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva ha proposat 
l’adjudicació a favor de l’ajuntament de Riells i Viabrea de la parcel·la núm. 19  de 

la Urbanització Junior Park, com a conseqüència d’haver quedat desert en l’acte 
de subhasta, així com en el tràmit de venda mitjançant gestió i adjudicació 
directa, corresponent a l’expedient executiu de constrenyiment seguit contra la 
deutora IMATGES UNIVERSALS INVEST, SL  (escrit que va tenir entrada en data 5 
de maig de 2016, núm. 1431). 
 

Segons la informació subministrada per l’esmentat Servei de Gestió Tributaria, la 
totalitat del deute és de 7.497,71 euros. 
 
L’article 109 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial Decret 
939/2005, de 29 de juliol, contempla l’adjudicació en pagament a la hisenda 
pública (en aquest cas, la hisenda municipal) quan els procediments de subhasta i 
d’adjudicació directa hagin resultat infructuosos. 
 
Així mateix, l’article 110 del Reglament disposa que els béns adjudicats a la 
hisenda pública seran inscrits en el Registre de la Propietat en virtut de certificació 
lliurada per l’òrgan de recaptació competent que també sol·licitarà manament de 
cancel·lació de les eventuals càrregues posteriors en relació amb els crèdits 
executats. 
 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ACCEPTAR en virtut de l’oferiment realitzat pel servei de Gestió 
Tributària del Consell Comarcal de la Selva l’adjudicació en pagament de la 
parcel·la 19  de la Urbanització Junior Park en relació a l’expedient executiu de 
constrenyiment seguit contra la deutora IMATGES UNIVERSALS INVEST, SL.   
 
SEGON.- COMUNICAR l’anterior acord al servei de Gestió Tributària del Consell 
Comarcal de la Selva.” 
 
 

 
TERCER PUNT.-  

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT  
 

 
A) Conveni per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes  
corresponents als estudis del cicle formatiu de gestió administrativa,  de 
l’alumna Andrea Machín Aparicio  
 
Atès el pla d’activitats per a la formació pràctica en centres de treball que presenta 
l’Institut Carles Vallbona de Granollers, per tal de conèixer la  disponibilitat de 
l’ajuntament per a acceptar la realització de les pràctiques corresponents als 
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estudis de cicle formatiu de gestió administrativa que ha cursat a l’esmentat centre 
l’alumna Andrea Machín Aparicio, veïna d’aquesta població.  
 
Vist que l’ajuntament de Riells i Viabrea, valora positivament la possibilitat d’acollir 
l’estada en pràctiques de l’esmentada alumna, per tal que col·labori en la funció 
ordinària a través del desenvolupament de les tasques administratives pròpies de 
l’àrea que se li assigni.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- APROVAR el conveni de cooperació educativa entre el centre docent 
Institut Carles Vallbona de Granollers i l’ajuntament de Riells i Viabrea, per a la 
realització de les pràctiques acadèmiques externes de l’estudiant Andrea Machín 
Aparicio, corresponents als estudis de  cicle formatiu de gestió administrativa.  
 
SEGON.- La durada de les pràctiques serà de 350 hores i es realitzaran de dilluns a 
divendres, de 8.00 a 15.00 h, i els dilluns a la tarda de 16.00  a 17.00 h (resultant 
un total màxim de 36 hores setmanals) d’acord amb el conveni que se signarà a 
l’efecte. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 
QUART.- COMUNICAR aquest acord  al centre docent Institut Carles Vallbona de 
Granollers, als efectes oportuns.” 
 

 

B) Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l’ajuntament de Riells i Viabrea, relatiu a gestionar i finançar el servei de 

transport escolar no obligatori dels alumnes del municipi de Riells i Viabrea 
que estudien a l’institut Montsoriu i l’institut Vescomtat de Cabrera, 
corresponent als cursos 2014/2015 i 2015/2016.  

 
Vist el projecte del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament de 
Riells i Viabrea, relatiu a gestionar i finançar el servei de transport escolar no 
obligatori dels alumnes del municipi de Riells i Viabrea que estudien a l’institut 

Montsoriu i l’institut Vescomtat de Cabrera, corresponent als cursos 2014/2015 i 
2015/2016, quina transcripció literal és la següent: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA 
 
A Santa Coloma de Farners, a 25 de maig de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la 
Selva, amb DNI 40306566D i domicili a Santa Coloma de Farners, passeig de Sant 
Salvador, núm. 25-27.  

 
I de l’altra banda, el Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, alcalde de l’ajuntament de 
Riells i Viabrea, amb DNI 43671272E i domicili al carrer Can Salvà, 1. 
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Ambdues parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i la 
capacitat legal necessàries per a la formalització del present conveni, i a tal efecte 
 
EXPOSEN 

 
Primer.- Que el Consell Comarcal de la Selva té delegades mitjançant conveni 
subscrit amb el Departament d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya les 
competències entre altres de la gestió del transport escolar en l’àmbit de la 
comarca de la Selva.  
Segon.- En aplicació del decret 161/96, des del curs 2008/09 el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha adequat l’aportació per curs al 
servei de transport no obligatori  amb la previsió que hi hagi aportacions d’alumnes 
i ajuntaments per finançar el cost del servei. 

 
Tercer.- El servei de transport no obligatori a la comarca de la Selva dóna resposta 
a les necessitats de col·lectius importants d’usuaris especialment als que resideixen 
en antics municipis ara agregats en un de sol o en urbanitzacions allunyades del 
nuclis on hi ha ubicats els centres educatius. 
 
Quart.- És voluntat del Consell comarcal de la Selva i de l’ajuntament signant la 
col·laboració per mantenir un servei que afavoreixi un trasllat adequat per afavorir 
la sigui econòmicament viable per a les famílies. 
 

Cinquè.- El Departament d’Ensenyament regula cada any l’aportació mínima que 
han de fer les famílies al servei del transport escolar. 
 
Sisè.- El Consell Comarcal de la Selva atorga ajuts específics per a famílies que 
tenen més d’un germà fent ús del servei de transport escolar i en aquells casos en 
els que les condicions socioeconòmiques són desfavorables. 

 

Per tot això convenen les següents, CLÀUSULES: 
 
Primera. – Objecte i àmbit d’aplicació del conveni 
És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
ambdues entitats per gestionar i finançar el servei de transport escolar no obligatori  
dels alumnes del municipi de Riells i Viabrea que estudien a l’Institut Montsoriu i 
l’Institut Vescomtat de Cabrera. 

 
Segona. – Drets i obligacions de les parts 
Ambdues parts es comprometen a realitzar les accions necessàries per tal d’assolir 
els millors resultats d’aquesta col·laboració. Les parts acorden treballar 
conjuntament per assolir els objectius que comparteixen. Les parts podran donar 
informació pública de la formalització d’aquest conveni. 
 
Tercera. – Compromisos per part del Consell Comarcal de la Selva  
3.1.- El Consell Comarcal de la Selva, amb el suport del Departament 
d’Ensenyament, gestionarà el servei de transport no obligatori per a alumnes que 
resideixin a Riells i Viabrea, Júnior Park  i que estudiïn als centres següents: 
l’Institut Montsoriu i l’Institut Vescomtat de Cabrera. 
 
3.2.- El Consell Comarcal de la selva informarà cada ajuntament dels alumnes 

inscrits, les quotes abonades i els ajuts que corresponguin als usuaris del seu 
municipi.  
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3.3.- Els alumnes inclosos en el conveni són aquells que estudien educació infantil, 
primària i secundària obligatòria i batxillerat i cicles formatius (secundària no 
obligatòria) segons la relació facilitada pel Consell Comarcal de la Selva. 
 
S’inclou com a Annex 1 la relació d’alumnes corresponents als cursos 2014/15 i 
2015/16. Cada any el Consell Comarcal de la Selva lliurarà als ajuntaments, abans 
del 23 de desembre la relació d’alumnes afectats pel conveni del curs en vigor. 
 
Quarta. – Compromisos per part de l’ajuntament de Riells i Viabrea 

 

4.1.- L’ajuntament abonarà cada curs la quantitat de 50 €/alumne i curs d’acord 
amb la llista d’usuaris facilitada pel Consell Comarcal de la Selva durant el primer 
trimestre de cada curs. 

 
4.2.-  L’ajuntament es compromet a abonar els imports que correspongui abans del 
31 de desembre de l’any en què finalitzi el curs objecte de l’acord. 
 
4.3.- Els imports del conveni es poden adequar a l’increment de l’IPC, previ acord 
entre les parts. 
 
Cinquena. – Abonament de quotes pels usuaris  
El alumnes usuaris del servei abonaran cada curs la quota aprovada pel Consell 
Comarcal de la Selva, d’acord amb les directrius emeses pel Departament 

d’Ensenyament. Per al curs 2014/15 la quota és de 276 € per curs que les famílies 
abonaran en tres pagaments de 92€. 
 
Sisena.- Vigència, extinció i renovació. 
5.1.- El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura. 
 
5.2.- El conveni podrà extingir-se anticipadament per alguna de les causes 

següents: 
- Per incompliment de les obligacions pactades 
- Per mutu acord entre les parts 
- Per la impossibilitat d’assolir l’objecte o finalitat prevista 

 
5.3.- Aquest conveni es prorrogarà tàcitament cada curs si no hi ha denúncia 
prèvia per part d’alguns dels signants. La voluntat de renúncia caldrà presentar-la 

abans del 31 de maig de l’any en què no es vulgui renovar el conveni per al curs 
que començarà al mes de setembre.  
 
Setena. – Règim jurídic. 
El present conveni i tots els convenis que subscriguin ambdues parts en 
desenvolupament d’aquest, tenen caràcter de conveni de col·laboració entre 
entitats locals i no se sotmetran a la normativa de contractes administratius, sinó 
que els serà d’aplicació les normes de règim jurídic de les administracions públiques 
i, en concret, les de règim local en matèria de col·laboració institucional. Per a la 
deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts signen 
aquest document per duplicat exemplar en la data i lloc a dalt indicat”. 
 

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 gestionar i finançar el servei de transport 
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escolar no obligatori dels alumnes del municipi del Riells i Viabrea que estudien a 
l’institut Montsoriu i l’institut Vescomtat de Cabrera.  
 
SEGON.- FACULTAR a l’alcalde-president per la signatura de quanta documentació 
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- FER EFECTIU el pagament de 2.350€ (47 alumnes x 50€) al Consell 
Comarcal de la Selva corresponents al curs 2014/15. 
 

QUART.- FER EFECTIU el pagament de 3.400€ (68 alumnes x 50€) al Consell 

Comarcal de la Selva corresponents al curs 2015/16. 
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i al 
Departament de Comptabilitat, pel seu coneixement i 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 131.188,35,-€. 
 
 
B) Aprovació del conveni marc d’encàrrec de gestió entre el Consell 
Comarcal de la Selva i l’ajuntament de Riells i Viabrea  per a la 

col·laboració amb el servei de piscina i el casal d’estiu del Centre 
d’Educació Especial Ventijol.  

 
Vist el conveni marc d’encàrrec de gestió entre l’ajuntament de Riells i Viabrea i el 
Consell Comarcal de la Selva per a la col·laboració amb el servei de piscina i el 
casal d’estiu del Centre d’Educació Especial Ventijol, que transcrit literalment diu el 
següent: 

 
“CONVENI MARC D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
RIELLS I VIABREA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER A LA 
COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI DE PISCINA I EL CASAL D’ESTIU DEL 
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL VENTIJOL  
 
Santa Coloma de Farners, 3 de maig de 2016 

 
REUNITS 
 
El Sr. Salvador Balliu Torroella President del Consell Comarcal de la Selva, assistit 
per la secretària de la corporació, Sra. Marta Llorens Ferrer. 
 
El Sr. Josep M. Bagot Belfort, alcalde de l’ajuntament de Riells i Viabrea, assistit per 

la secretària accidental de la corporació, Sra. Esperança Ferrer Martínez. 
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MANIFESTEN 
 

1. Que el Centre d’Educació Especial Ventijol, que acull alumnes provinents de 
diversos municipis de la comarca de la Selva amb discapacitats, cognitives i/o 
motrius que els impedeixen assistir a l’escola ordinària dels seus pobles, 
requereix de recursos humans i econòmics, per a la realització de les activitats 
de piscina i el casal d’estiu.  

 
2. Que l’ajuntament de Riells i Viabrea té la voluntat de contribuir amb el Centre 

d’Educació Especial Ventijol per tal d’assegurar el manteniment de les 

activitats descrites que es consideren d’interès públic per al municipi.  
3. Que l’article 28 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 al Consell Comarcal 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.  

 
D’acord amb el que s’ha exposat, ambdues parts es reconeixen mútuament 
capacitat per a obligar-se en aquest acte i lliurement subscriuen les següents 
CLÀUSULES: 

 
PRIMERA.- OBJECTE  

L’objecte d’aquest conveni és l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea cap al Consell Comarcal de la Selva, per a la realització de les actuacions 
necessàries i la coordinació i gestió dels ajuts financers disponibles tant pel 
manteniment de la piscina del Centre d’Educació Especial Ventijol com pel 
funcionament d’un casal d’estiu en èpoques de vacances escolars en aquest centre, 
d’acord amb l’article 3 de la Llei 5/2003, d’acord amb el règim jurídic establert als 
articles 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 116 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya.  

 
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS  
El Consell Comarcal  

 Coordinació entre l’ajuntament, el Centre d’Educació Especial Ventijol 
(gestor del servei de piscina) i l’AMPA del centre (gestor del casal d’estiu). 

 Realitzar el pagament centralitzat de totes les aportacions econòmiques 
rebudes dels diversos ajuntaments de la comarca al Centre Educatiu Ventijol 
(en el cas de la piscina) i l’AMPA (en el cas del casal adaptat). 

 Designar una persona responsable de contacte per al seguiment d’aquest 
conveni. 

 
L’ajuntament  

 Facilitar tota la informació requerida pel Consell Comarcal. 
 Dipositar al Consell Comarcal les aportacions econòmiques a les quals s’hagi 

compromès.  
 Designar una persona responsable de contacte per al seguiment d’aquest 

conveni. 

 
TERCERA.- FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS  
L’ajuntament de Riells i Viabrea realitzarà les següents aportacions econòmiques 
anuals al Consell Comarcal:  
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a) 156,86 € per alumne empadronat en el seu municipi, pel manteniment de la 

Piscina. 

b) 300 € per alumne empadronat en el seu municipi, pel funcionament del Casal 

d’estiu durant el període de juliol i agost (a raó de 150 euros mensuals).  

 

QUARTA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
El Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riells i Viabrea es comprometen 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  
L’encomana de gestió serà vigent des de la signatura del present conveni fins el dia 
31 de desembre de 2016, essent prorrogable tàcitament per períodes anuals.   
 
SISENA.- FORMES D’EXTINCIÓ  

Seran causa de resolució del conveni:  
 El mutu acord de les parts. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de 

manera expressa a les entitats signants del conveni amb un mínim de dos 
mesos d’antelació. 

 L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per 
qualsevol de les parts.  

 L’impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista al conveni.  

 La resta de supòsits legalment previstos.  
 
SETENA.- RÈGIM JURÍDIC   
El present conveni i tots els convenis que subscriguin ambdues parts en 
desenvolupament d’aquest, tenen caràcter de conveni de col·laboració entre 
entitats locals i no se sotmetran a la normativa de contractes administratius, sinó 
que els serà d’aplicació les normes de règim jurídic de les administracions públiques 

i, en concret, les de règim local en matèria de col·laboració institucional.  
I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni per triplicat en el lloc i 
data indicada a l’encapçalament.” 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- APROVAR el conveni marc d’encàrrec de gestió entre l’ajuntament de 
Riells i Viabrea i el Consell Comarcal de la Selva per a la col·laboració amb el servei 
de piscina i el casal d’estiu del Centre d’Educació Especial Ventijol, transcrit 
anteriorment.  
 
SEGON.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 

documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal de la Selva.  
 
QUART.- TRAMETRE  degudament signat l’esmentat acord al Consell Comarcal de 
la Selva. 
 
CINQUÈ.- DONAR-NE COMPTE al servei de comptabilitat municipal, als efectes 
oportuns.” 
 
 



 

 

 

9 

C) Aprovació de les despeses d’assessorament  al Sr. Isidre Llucià, 
maig/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 maig 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 maig 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.” 
 
 

 
CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA 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. 

 
 

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

 
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 Felini 

del municipi de Riells i Viabrea. 

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

assistents, ACORDA: 
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“PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE la proposta de Junta de Govern Local 

aprovada en data 24 de febrer de 2016 amb motiu de la modificació tant de 

l’import de la despesa anual com del número d’esterilitzacions. 

 

SEGON.- APROVAR la despesa de 3.527,15€ (IVA inclòs) 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 5 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 53 esterilitzacions. 

 

TERCER.- 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. 

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

2016. 

 

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

l'empresa/entitat que l'associació Can Felini amb NIF G17751777 designi a tal 

efecte.  

  
SISÈ.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de Comptabilitat.” 

 
 

 
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 21.00 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 

 


