ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚM. 14/2016
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 27 de juliol 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 Isidre Llucià i Sabarich, Secretari-Interventor
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 13-07-2016.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ
A) EXP.: 54/15
PROMOTOR: MCG
EMPLAÇAMENT: Ordenació Riells i Viabrea, nº 226
ASSUMPTE: Mur de contenció, reforma de porxo existent, piscina d’us
privat i paviment exterior
Vist l’expedient 54/15, instruït en nom de MCG, amb DNI 43506256P, en sol·licitud
de llicència municipal d’obres de construcció de mur de contenció, reforma de porxo
existent, piscina d’ús privat i paviment exterior a la parcel·la 226 de la urbanització
Ordenació Riells i Viabrea.
Vist l’informe favorable emès, en data 19 de juliol de 2016, per l’arquitecte tècnic
municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara, on diu:
“Amb RE 782 de data 15/03/2016, s‟ha donat compliment al Decret d‟Alcaldia
158/2015 de 19 d‟abril, aportant projecte bàsic i executiu per a la formació de murs
de contenció de terres, tanca, piscina descoberta d‟ús privatiu, paviment exterior i
reforma de porxo.
Es proposen obres d‟ordenació de l‟espai posterior de parcel·la, amb la formació de
32,86m2 de mur de contenció de 2m d‟alçada de formigó armat ; una piscina
encastada d‟obra amb superfície de làmina d‟aigua 17,07m2 i un volum equivalent
de 25,60m3, amb pavimentació de la totalitat del pati posterior amb una superfície
de 302,72m2 ; i reforma de cobert existent, reduint la seva superfície a 18,04m2.
El immoble compleix amb el paràmetres urbanístics de la Clau 5 Edificació
Unifamiliar Aïllada, Subzona 5c Ciutat jardí extensiva, a excepció del cobert
existent, a reformar, el qual es troba situat a menys de 3m de la seva llinda nord.
Es proposen obres d‟enderroc i conservació parcial de l‟edificació existent, com a
volum disconforme amb el planejament.
Els murs proposats compleixen amb l‟adaptació topogràfica del l'article 61, on els
murs de contenció de terres no podran sobrepassar en la part vista una altura de 3
metres.
La piscina projectada es troba en un habitatge que compleix amb els requisit de
l‟article 63 del POUM al disposar d„un dipòsit d‟aigües pluvials amb una capacitat
mínima d‟un terç de la capacitat de la piscina. Si bé, també haurà de disposar d‟un
comptador independent que no inclogui cap altra ús de l‟aigua i es potenciarà l‟ús
de cobertors a l‟hivern i a l‟estiu per reduir-ne l‟evaporació.
Que les obres a realitzar SI s‟ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant,
PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal d‟obres.
I procedir a liquidar el nou ICIO, de l‟obra major en base al PEM justificat de
13.095,00€.”
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.
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR a MCG, amb DNI 43506256P llicència municipal d’obres de
construcció de mur de contenció, reforma de porxo existent, piscina d’ús privat i
paviment exterior a la parcel·la 226 de la urbanització Ordenació Riells i Viabrea.
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- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes en data
21/04/2015:
o
o
o

Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
80,00 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 4% s/2.000,00
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
20,00 €
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.27% s/2.000,00
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:
250,00 €

QUART.- APROVAR la liquidació complementària practicada en els següents
termes:
o
o

Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
443,38€
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 4% s/11.095,00
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
90,98€
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/11.095,00
IMPORT TOTAL A INGRESSAR:

534,78 €

CINQUE.- 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.”
B) Exp.: 7/11
Titular: CERÀMIQUES SIR, SA
Emplaçament: Crta. C-35, km 64
Assumpte: Llicència municipal annex II, epígraf 4.7: Instal·lacions per a la
fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornada, en particular de
teules, maons, maons refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcellanes, amb
una capacitat de producció <=75 tones/dia de la llei 20/2009.
Vist l’expedient instruït en nom de Ceràmiques Sir, SA, per a l’obtenció de llicència
municipal d’una activitat de fabricació de productes ceràmics situada a la Crta. C35, Km 64.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyera municipal, María Luisa Rubio, en data
06/06/2016, obrant en l’expedient, i que conté les següents consideracions:
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“La descripció del projecte i de l‟estudi ambiental són les que
s‟assenyalen en l‟informe integrat de l‟Òrgan Tècnic Ambiental Comarca l‟avaluació
ambiental i es transcriuen a continuació:
“1. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT
1.1. Descripció de l’activitat
L‟activitat a desenvolupar en l‟establiment és la fabricació d‟articles de ceràmica, en
especial ceràmica domèstica i decorativa.
Els processos no seran continus ni estandarditzats. L‟establiment disposarà de 25
treballadors que tindran un règim laboral diürn durant dies feiners, es preveu de
treballar en dies festius si ho requereix la producció.
1.2. Descripció de les instal·lacions
Superfície construïda (m2)
3.765,23
53,04
158‟35
74‟24
109‟70
56,30
48,97
4.265,83
6.900

Identificació de la instal·lació
Nau
Porxo
Planta baixa
Planta primera
Oficines
Planta segona
Planta tercera
Exterior oficines
Total
Patis exteriors
1.3. Dades de l’emplaçament
Dades de l’emplaçament
UTM X
UTM Y
Superfície de la parcel·la

463.955
4.619.340
11.000 m2

1.4. Descripció dels processos
Les etapes principals del procés de fabricació seran:
Procés

Elaboració
ceràmiques

de

Etapes
 Disseny de peces i elaboració de mostres (a petita
escala)
 Fragmentat de les barres de fang en unitats més petites
peces  Elaboració de peces de manera mecanitzada/manual
 Esmaltat si escau
 Assecat o deshumidificació
 Cocció
 Embalatge i expedició

1.5. Descripció de les principals matèries primeres i auxiliars utilitzades
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Quantitat
Quantitat
màx. Tipus
anual
consumida emmagatzematge
d’emmagatzema
(t/any)
(t)
tge

Matèria primera

Fang
preparat,
uniformitzat
i 16.520
humidificat
Esmalt sense plom
61

Matèria auxiliar
Capses de cartró
Palets de fusta
Film plàstic per
retractil·lar

a

40

-

2,5

-

Quantitat
anual
consumida
(t/any)
16
No s‟indica

Quantitat
màx.
emmagatzematge
(t)
0,5
6

Tipus
d’emmagatzematg
e
-

No s‟indica

0,2

-

1.6. Descripció dels productes intermedis i finals obtinguts
Capacitat
Productes finals producció
(tones/any)
Peces
de
15.210
ceràmica

màx. Quantitat
màx.
Tipus
emmagatzemada
emmagatzematge
(t)
40

En palets i retractilat

Es calcula que s‟obtindran 1.220 tones/any de terra cuita defectuosa que serà
recuperada a la mateixa planta i es reconvertirà en matèria primera que serà
reintroduïda en el procés de producció.
1.7. Relació d’energies que utilitza la instal·lació
Tipus d’energia
Elèctrica
Gas natural

Consum anual
No s‟indica
185.000 m³/any

Procedència
Companyia
Xarxa

Mesures d’estalvi
-

1.8. Entorn socioeconòmic i medi natural
L‟establiment es troba ubicat dins el Polígon Industrial Sud-oest del municipi de
Riells i Viabrea i, d‟acord amb la documentació presentada, l‟exercici de l‟activitat
no ha de generar cap afectació sobre el medi natural (geologia, flora, vegetació i
fauna de la zona). L‟activitat es troba ubicada en l‟aqüífer protegit de l'al·luvial del
Tordera Mitjà.
2. VALORACIÓ I CONDICIONANTS REFERENTS ALS DIFERENTS VECTORS
AMBIENTALS I A L’ENTORN
2.1. Gestió de les aigües
2.1.1. Volum abastat i procedència
Volum total abastat
m3/dia
-

m3/any
200
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Procedència
Xarxa municipal

2.1.2. Usos de l’aigua



Ús domèstic
Neteja dels motlles i taulells

2.1.3. Aigües residuals
L‟Agència Catalana de l‟Aigua ha emès informe favorable, de data 10 d‟octubre de
2014, pel que fa a l‟abocament mitjançant infiltració al terreny de les aigües
residuals procedents de la seva activitat de fabricació d‟articles ceràmics d‟ús
domèstic situada al terme municipal de Riells i Viabrea sobre la gestió de les aigües
residuals.
En els apartats corresponents del present informe integrat es fixen les prescripcions
tècniques i el règim de control relatives a la gestió de les aigües residuals.
Descripció global de l'abocament d'aigües
Número total punts d'abocament
1
Màxim dia (m3/d)
Cabal
Any (m3/a)
200
abocat
Màxim hora (m3/h)
Destinaci Cabal abocat
Coordenades
Foc.
Procés que ó
UTM
31N
Màxim Any
núm.
la genera
abocame
ETRS89
m3/d
m3/a
nt

1

463958, 4619309

Aigües
residuals
Infiltració
assimilables
al terreny
a
domèstiques

No
200
s‟indica

Tractame
Punta
horària nt
m3/h
Fossa filtre
compacta
amb
un
decantado
r-digestor
No
seguit de
s‟indica filtre
biològic. A
la sortida
hi ha una
arqueta de
registre

2.2. Emissions a l’atmosfera
2.2.1. Focus canalitzats
D‟acord amb la documentació tècnica presentada, l‟empresa disposarà del
focus emissors:
Focus de procés amb combustió
Potèn
Coordenades
Comb ContaNúm
Nom
cia
Llibre UTM
31N
usminan
.
focus
tèrmic
ETRS89
tible
t
a
900.00
0
CO,
No en X: 463975
Forn
de
Gas
1
kcal/h
NOx,
disposa Y: 4619332
cocció
natural
 1,05
PST
MWt
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següents

Mesur.
Classif
Correc
i-cació
tores
CAPCA
No en C0303
disposa 2007

Focus de procés amb combustió
Potèn
Mesur.
Comb ContaClassif
cia
Correc
usminan
i-cació
tèrmic
tores
tible
t
CAPCA
a
No en X: 463980
Assecador
Gas
CO,
No en C0303
2
(1)(2)
disposa Y: 4619334
natural NOx
disposa 2637
(1)
S‟aprofita el calor residual del forn de cocció per l‟assecat
(2)
L‟establiment passa a considerar-se al grup C del Codi CAPCA atès que l‟exercici
de l‟activitat es desenvolupa a menys de 500 m de nuclis de població
Núm
Llibre
.

Coordenades
Nom
UTM
31N
focus
ETRS89

Focus de procés sense combustió
Coordenades
Núm
Llibre UTM
31N Nom focus
.
ETRS89
3

No en X: 464000
disposa Y: 4619365

Equip
d‟esmaltat

Contaminant

Mesures
Classificació
correctore
CAPCA
s

PST

Filtre
de
- 04061718
mànegues

D‟acord amb la documentació tècnica presentada no s‟utilitzaran dissolvents que
utilitzin les frases de risc (R45, R46, R49, R60, R61 i R40).
2.2.2. Emissions difuses
D‟acord amb la documentació aportada, a l‟establiment no es generaran emissions
difuses; no obstant això es preveu que se‟n generin en forma de pols en la
manipulació del fang, en la dels esmalts i en el trànsit intern de maquinària mòbil.
2.3. Contaminació acústica
D‟acord amb la documentació tècnica aportada, no es preveu que nivells d‟immissió
sonora generats per l‟activitat superin els límits establerts a les normatives
d‟aplicació vigents en matèria de protecció contra la contaminació acústica.
2.4. Contaminació odorífera
D‟acord amb la documentació tècnica aportada, no es preveu la producció de
contaminació odorífera en l‟entorn exterior.
2.5. Contaminació lumínica
L‟activitat està situada en una zona protecció moderada (E3) segons el Mapa de
protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya.
2.6. Recepció, generació i gestió de residus
D‟acord amb la documentació tècnica aportada, la generació, l‟emmagatzematge i
la gestió dels residus serà la següent:
Residu

Codi CER

Classificació

Material ceràmic
Cartró i paper
Plàstics

170103
150101
150102

NP
NP
NP
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Capacitat
d’emmagatzematg
e
15 t
200 Kg
200 Kg

Quantitat
anual
produïda
1.220 t
500 Kg
200

Per a l‟emmagatzematge dels residus es disposa:
- de contenidors específics per emmagatzemar els diferents residus.
Per a la gestió dels residus es preveu:
- gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats.
2.7. Prevenció d’incendis forestals
L‟establiment es troba situat a més de 500 m de terrenys forestals, definits a
l‟article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i a l‟article 1 del
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s‟estableixen mesures de prevenció
d‟incendis forestals.
3. AVALUACIÓ D’ALTRES ASPECTES
3.1. Integració paisatgística
D‟acord amb la documentació tècnica aportada, s‟adoptaran les
necessàries per a garantir la correcta integració de l‟activitat
instal·lacions..) en l‟entorn natural immediat.

mesures
(edificis,

3.2. Afectacions al sòl i subsòl que ocupa l’establiment
L‟activitat es considera com activitat potencialment contaminant del sòl, ja que es
troba classificada dins l‟annex I del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual
s‟estableix la relació d‟activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i
estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
3.3. Funcionaments anormals
En cas de condicions de funcionament diferents de les normals (posada en
funcionament,
errades
de
funcionament,
fuites,
averies,
aturades
momentànies,tancament definitiu...), el titular haurà d‟adoptar en tot moment les
mesures correctores i de seguretat adients en vers al medi ambient i comunicar-ho
immediatament a l‟Ajuntament.
Les prescripcions tècniques, són les que s‟assenyalen en l‟informe integrat de
l‟Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i que s‟annexen a continuació:
“1. CONDICIONS AMBIENTALS ESPECÍFIQUES
1.1. Mesures relatives a la gestió de les aigües
1.1.1. Límits d’emissió d’aigües residuals
Es fixen els següents límits d‟emissió per al punt d‟abocament d‟aigües residuals
sanitàries:
Núm. Focus: 1
Descripció: Abocament d‟aigües residuals (assimilables a domèstiques)
Destinació: Infiltració al terreny
Cabal màxim anual: 200 m3
UTM 31N ETRS89 X: 463958
Cabal màxim diari: - m3
4619309
3
Cabal màxim horari: - m
Paràmetre
Valor fixat
Freqüència
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Y:

Matèries
suspensió
DQO
decantada

en
no

Màxim

Unitat

autocontrol

100

mg/l

Anual

DQO no decantada

200 mg/l O2

Anual

Aquesta autorització no empara l‟abocament de substàncies atribuïbles a altres
usos de l‟aigua que els lligats a l‟activitat autoritzada, especialment les anomenades
substàncies perilloses, llevat que estiguin presents a les aigües de manera natural
(Disposició addicional tercera del Reial decret 606/2003, de 23 de maig).
L‟Agència Catalana de l‟Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri
adients,en funció dels objectius de qualitat que normativament estiguin vigents en
la zona afectada per l'abocament
Els resultats analítics indicant, si escau, les incidències d‟explotació enregistrades,
s‟han d‟enviar de forma ANUAL, a través del web de l‟Agència Catalana de l‟Aigua:
http://www.gencat.cat/aca. Dins de la pàgina principal cal seleccionar la pestanya
de “Tramitacions”, triant l‟opció “Col·laboradors” i dins de ”Gestió de l‟autocontrol
d‟autoritzacions d‟abocaments” hi ha l‟enllaç per accedir a la pàgina d‟entrada de
nom d‟usuari i paraula de pas del servei “Gestió de l‟autocontrol d‟abocaments”. A
la pàgina principal de l‟aplicació hi ha un manual on s‟explica l‟ús de l‟aplicació. Si
us falla l‟accés, es pot establir comunicació amb el Servei d‟Atenció a l‟Usuari de
l‟Agència per l‟e-mail sistemes.aca@gencat.cat o trucar al telèfon 93 567 65 47. El
codi d‟usuari i la paraula de pas seran comunicats per correu ordinari.
Pel cas que ja disposéssiu d‟una autorització d‟abocament anteriorment, el codi
d‟usuari i la paraula de pas són els mateixos que ja disposàveu, de tal manera que
un cop accediu a la “Gestió d‟Autocontrol” podreu escollir l‟expedient respecte del
qual voleu realitzar l‟informe.
Si amb anterioritat no haguéssiu rebut cap notificació amb el codi d‟usuari i la
paraula de pas o aquesta fos la primera autorització d‟abocament de la qual en sou
titular en breu us serà tramés un ofici que contindrà les dades que us permetran
l‟accés a la “Gestió de l‟autocontrol d‟autoritzacions d‟abocaments.
1.1.2. Condicions generals
1) El beneficiari resta obligat a conservar les obres i les instal·lacions en perfecte
estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i
extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a
qui subministrarà les instruccions i els mitjans necessaris per a dur a terme
aquesta tasca.
2) El titular ha de disposar d‟una arqueta de registre de fàcil accés que permeti
l‟aforament i la presa de mostres en tot moment.
3) Qualsevol modificació que es vulgui introduir al sistema de depuració, així com
la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall a la
petició, requerirà de permís previ de l‟Agència Catalana de l‟Aigua. Caldrà que la
sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projecte complementari
corresponent.
4) L‟Administració
hidràulica,
directament
o
amb
l‟auxili
d‟empreses
col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts
en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi
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convenients per comprovar les característiques de l‟abocament, verificar l‟estat
de conservació de les obres i de les instal·lacions i contrastar el resultat dels
autocontrols, d‟acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic
hidràulic.
En la mateixa acta de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o
mitjançant requeriment posterior, es podrà assenyalar els arranjaments que
calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a
fer-ho en el termini que s'estableixi.
En el cas que sigui necessari es podrà ordenar com a mesura cautelar la
suspensió de l‟abocament fins que s‟hagin adoptat les mesures necessàries per
adequar-lo a les condicions autoritzades.
5) Tan aviat com sigui possible, s'ha de posar en coneixement de l‟Agència
Catalana de l‟Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de depuració
que suposi l'aturada total o parcial de les instal·lacions i si comporta la
necessitat d'efectuar reparacions, restant en tot cas prohibit efectuar
abocaments per sobre dels límits autoritzats, per la qual cosa l‟interessat resta
obligat a aturar l‟abocament i, si és necessari, el procés productiu. Se
n‟indicaran les causes i les mesures adoptades i la data prevista per a engegarla de nou.
6) El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels
autoritzats. Queda especialment prohibit:
a- Abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en
compte a l'hora d'atorgar l'autorització
b- Utilitzar les instal·lacions autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals
procedents d'immobles i/o indústries diferents dels que motiven aquesta
autorització
c- No es podrà transferir o arrendar els drets que atorga la present autorització
sense el permís previ i exprés de l‟Organisme de conca corresponent.
7) L‟organisme de conca podrà revisar l‟autorització d‟abocament en els següents
casos previstos a l‟article 104 del Text refós de la Llei d‟aigües i 261 del
Reglament del domini públic hidràulic:
a- Quan sobrevinguin circumstàncies que si haguessin existit anteriorment
haurien justificat la seva denegació o l‟atorgament en termes diferents.
b- Quan es produeixi una millora en les característiques de l‟abocament i així
ho sol·liciti l‟interessat.
c- Per adequar l‟abocament a les normes i els objectius de qualitat de les
aigües que siguin aplicables en moment, i en particular, a les que per cada
riu, tan de riu, aqüífer o massa d‟aigua que disposin els plans hidrològics de
conca
En casos excepcionals per raons de sequera o en situacions hidrològiques
extremes l‟organisme de conca podrà modificar les condicions d‟abocament a fi
de garantir els objectius de qualitat.
Aquesta revisió i la consegüent modificació del condicionat no donarà lloc a
indemnització de cap tipus.
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8) Aquesta autorització podrà ser revocada per incompliment reiterat de les
condicions que s‟hi estableixen, d‟acord amb el procediment regulat a l‟article
263 i següents del Reglament del domini públic hidràulic. La revocació de
l‟autorització no dóna lloc a indemnització de cap tipus.
9) El titular de l‟autorització ha de disposar d‟un Pla específic d‟actuacions i de
mesures per casos d‟emergència en l‟abocament. En el cas que disposi d‟un pla
d‟emergència general haurà d‟incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa
referència a l‟abocament d‟aigües residuals.
L‟abocament accidental o qualsevol anomalia en les instal·lacions de depuració
de residuals cal comunicar-se immediatament a l‟Agència Catalana de l‟Aigua.
10) L'atorgament d'aquesta autorització no deixa exempt al seu titular de sol·licitar
les llicències, permisos i autoritzacions que legalment corresponguin.
11) En cas que l‟abocament quedi inclòs en un sistema de sanejament conjunt
caldrà que l‟interessat ho acrediti mitjançant la presentació de l‟autorització o
permís de l‟Entitat local de l‟aigua o , si escau, l‟Administració gestora del
sistema.
12) S‟autoritza aquest abocament sense perjudici d‟altri i salvaguardant els drets
dels particulars, amb l‟obligació, a càrrec del titular de l‟autorització d‟executar
les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.
13) Es prohibeix expressament l‟abocament de residus els quals hauran d‟ésser
retirats per un gestor autoritzat d‟acord amb la normativa en vigor que regula
l‟exercici d‟aquesta activitat.
De la mateixa manera, els fangs i els residus generats en les instal·lacions
depuradores han d‟ésser retirats per gestor autoritzat de residus i disposats en
un abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva
naturalesa i composició d‟acord amb la normativa reguladora dels residus.
L‟emmagatzematge temporal de fangs i de residus no ha d‟afectar ni suposar
riscos pel domini públic hidràulic.
14) En el cas que l‟interessat hagi d‟efectuar una captació d‟aigua del medi, la
present autorització no tindrà validesa en tant no disposi de la preceptiva
concessió, autorització o conformitat per a l‟ús d‟aigües publiques, atorgada per
l‟organisme de conca, o s‟acrediti el dret d‟aprofitament mitjançant la
corresponent inscripció al Registre d‟aigües o al Catàleg d‟aigües privades de la
conca.
15) El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en l‟explotació
de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, per la
conservació i la protecció de les espècies aqüícoles, essent responsable de tots
els danys poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa
piscícola, a la resta de fauna o a la flora.
16) En el cas de que es produeixi un canvi en la titularitat de les instal·lacions
causants de l‟abocament, el nou titular haurà de sol·licitar davant l‟Organisme
de conca l‟oportú canvi de titularitat de l‟autorització aportant documentació
acreditativa d‟aquest canvi.
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17) L‟interessat resta obligat al pagament del cànon de l‟aigua en els termes
establerts al Text refós de la legislació en matèria d‟aigües a Catalunya aprovat
per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
18) L‟abocament objecte d‟aquesta autorització restarà inscrit al cens d‟abocaments
de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l‟article 254 del
Reglament del domini públic hidràulic.
1.1.3. Condicions particulars
1) Instal·lacions de depuració.
La zona d‟infiltració haurà d‟estar situada a una distància mínima de 50 metres
de qualsevol pou de captació d‟aigües.
S‟ha de realitzar de manera adequada d‟acord amb els criteris de la instrucció
tècnica aplicable al sanejament domèstic autònom aprovada pel consell
d‟Administració de l‟ACA el 20 de novembre de 2008, és a dir, amb rases de
drenatge degudament dissenyades per la correcta evacuació i percolació de les
aigües i considerant la capacitat d‟infiltració del sòl, a fi d‟evitar entollaments,
males olors o altres molèsties i riscos sanitaris i permetre alhora la ulterior
postdepuració natural de l‟efluent del terreny.
2) El manteniment de les instal·lacions de depuració ha d‟incloure els buidatges i
les neteges periòdiques del sistema i el control i la vigilància de les aigües
afluents, en el sentit de minimitzar les entrades d‟aigües procedents de neteges
amb productes desinfectants tipus lleixius, o amb traces de metalls (plom per
exemple) que podrien rebaixar o inhibir el rendiment del tractament.
3) Es portarà un llibre registre per al control del funcionament de les instal·lacions
de sanejament, on s‟anotaran les incidències de l‟explotació i els resultats
analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de
l‟Administració i de les empreses col·laboradores d‟aquesta que actuïn per
delegació.
4) Si amb les anàlisis obtingudes durant el control es comprovés que l'abocament
no compleix els límits fixats, s'hauran d‟adoptar les mesures complementàries o
modificacions i les millores que es considerin necessàries, sense perjudici de la
revisió i revocació de l‟autorització, quan escaigui.
5) El termini de vigència de la present autorització és de 5 ANYS comptats a partir
de la data de resolució de la llicència ambiental, entenent-se renovada per
terminis successius d‟igual durada sempre que l‟abocament no sigui causa
d‟incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment,
d‟acord amb el que disposa l‟article 249.4 del Reglament del domini públic
hidràulic.
La renovació no impedirà que l‟organisme de conca procedeixi a la revisió de
l‟autorització quan es donin altres circumstàncies, d‟acord amb la normativa de
general aplicació i les condicions generals d‟aquesta autorització.
1.2. Mesures relatives a la contaminació atmosfèrica
1.2.1. Límits d’emissió de contaminants a l’atmosfera
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea
Tel 972 87 07 52 – Fax 972 87 04 18
ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat

Es fixen els següents límits d‟emissió i mètodes de mesura:
1)

Focus de combustió número 1. Forn de cocció:

Contaminant
Valor límit
Mètode
NOx
450 mg/Nm3
UNE-EN 14792 o EPA 7
3
CO
100 mg/Nm
UNE-EN 15058 o IT-AT 22
PST
50 mg/Nm3
UNE-EN 13284-1
Tots els límits d‟emissió estaran referits a condicions normals: 273 K, 101,3
kPa i gas sec
2) En el focus de combustió número 2. Assecador
Contaminant
Valor límit
Mètode
NOx
450 mg/Nm3
UNE-EN 14792 o EPA 7
3
CO
100 mg/Nm
UNE-EN 15058 o IT-AT 22
Tots els límits d‟emissió estaran referits a condicions normals: 273 K, 101,3
kPa i gas sec
3) Focus de procés número 3. Equip d‟esmaltat
Contaminant
Valor límit
Mètode
PST
50 mg/Nm3
UNE-EN 13284-1
Tots els límits d‟emissió estaran referits a condicions normals: 273 K, 101,3
kPa i gas sec
4) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la
mesura dels contaminants indicats anteriorment, s‟utilitzaran aquests nous
mètodes prèvia autorització per escrit per part del Servei de Vigilància i Control
de l‟Aire.
1.2.2. Freqüència de control de les emissions
Per cada focus emissor s‟aplicarà la següent periodicitat de mesurament :
Nú
m.
1
2
3

Llibre
registre

de

No
disposa
No
disposa

en

No
disposa

en

en

Instal·lació
Forn de cocció
Assecador
Equip d‟esmaltat

Periodicitat
de
Classificació
mesurament
de
les
segons CAPCA
emissions (anys)
0303200
C
5
7
0303263
C
5
7
Exempt de mesurament en
0406171 aplicació de l‟article 6 del
8
RD 100/2011, de 28 de
gener

Els mesuraments de contaminants a l‟atmosfera s‟efectuaran d‟acord amb les
Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
1.2.3. Condicions generals
1) S‟haurà de donar compliment a les Instruccions Tècniques del Servei de
Vigilància i Control de l‟Aire en allò que pugui ser d‟aplicació a l‟activitat
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea
Tel 972 87 07 52 – Fax 972 87 04 18
ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat

autoritzada en relació amb les emissions a l‟atmosfera. Aquestes instruccions es
poden consultar a: http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient: Àmbits
d'actuació > Atmosfera > Emissions industrials > Instruccions tècniques.
2) Els focus emissors a l'atmosfera han de ser de l'alçada suficient per a garantir
una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera i estar adequats per a la
presa de mostres segons el que s'estableix a l‟article 7 del Reial decret
100/2011, de 28 de gener, pel qual s‟actualitza el catàleg d‟activitats
potencialment contaminants de la atmosfera i s‟estableixen les disposicions
bàsiques per a la seva aplicació, i a la instrucció tècnica de la Direcció General
de Qualitat Ambiental IT-AT-002 per al condicionament de focus emissors a
l‟atmosfera per a la realització de mesuraments d‟emissió.
3) Els accessos i les plataformes de treball als punts de mostreig hauran de
complir allò que estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d‟abril, pel qual
s‟estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
[“BOE” núm. 97, de 23 d‟abril de 1997].
4) Tots els focus emissors a l‟atmosfera han d‟estar registrats electrònicament
mitjançant l‟aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del
Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions
de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta Resolució.
Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s‟han d‟anotar
dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del
seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com, els
resultats de tots els mesuraments que s‟hi efectuïn. El número del llibre de
registre s‟ha d‟indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal
identificativa, placa o retolador permanent.
5) Els llibres de registre dels focus emissors a l‟atmosfera esmentats en aquesta
proposta de resolució s‟hauran d‟actualitzar amb la classificació CAPCA
corresponent, si escau.
6) Es realitzaran els mesuraments de les emissions dels focus emissors a
l‟atmosfera per part d‟una EAC degudament acreditada, amb la periodicitat
indicada a l‟apartat de freqüències de control de les emissions d‟aquest informe,
i els seus resultats es presentaran davant del Servei de Vigilància i Control de
l‟Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i de l‟Ajuntament.
7) Es prendran les mesures preventives i correctores necessàries per tal de
minimitzar les emissions difuses que es produeixin com a conseqüència de les
diverses operacions de la planta.
1.3. Mesures relatives a la contaminació acústica
La documentació tècnica que s‟adjunta, esmenta que l‟activitat es desenvolupa en
un establiment industrial que està a una distància major de tres metres de l‟edifici
més proper. En qualsevol cas, no es podran superar el nivells d‟immissió sonors a
l‟ambient exterior fixats a l‟annex 3 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel
qual s‟aprova el Reglament de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n‟adapten els annexos per una zona de sensibilitat
acústica baixa C2 (Predomini de sòl d‟ús industrial).
La configuració de l‟establiment actual (establiment aïllat, sense mitgeres), no
contempla la transmissió de sorolls i vibracions via estructural. No obstant això,
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donat que l‟activitat se situa, d‟acord a la normativa urbanística vigent, en un
polígon d‟activitats, (PA a-3), per desenvolupar, aquesta, resta sotmesa a disposar
de les mesures esmorteïdores adients per tal de garantir el compliment dels nivells
d‟immissió sonors l‟ambient interior fixats a l‟annex 4 del Decret 176/2009, de 10
de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament de la llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, i se n‟adapten els annexos, d‟acord a l‟ús
de local d‟immissió on es mesuri, així com al compliment dels nivells d‟immissió de
les vibracions als interiors dels edificis fixats a l‟annex 7 de l‟esmentat decret.
La regulació dels usos permesos al polígon d‟activitats a desenvolupar, es
defineixen a l‟article 127 de la Normativa Urbanística (Clau 6) del POUM. Es
contempla, com a usos dominants, l‟industrial i els centres d‟investigació, com a
compatibles, els usos docents, sòcio-cultural, administratiu, esportiu, magatzem,
estació de servei, oficines i serveis, servies tècnics, restauració, recreatiu i
espectacles i com a ús condicionat, el comercial.
1.4. Mesures relatives a la contaminació odorífera i escalfors
1.4.1. Contaminació odorífera
La fabricació de productes ceràmiques, no constitueix una activitat generadora de
males olors. No obstant això, s‟establiran plans de bones pràctiques per a la
correcta gestió de l‟activitat amb l'objectiu de reduir les possibles causes de
generació d'olors atribuïdes a la manipulació, el transvasament, l'obertura de
dipòsits, i qualsevol altra pràctica que pugui comportar l'alliberament de productes
odorífers a l'atmosfera.
Les fases del procés productiu es descriuen a la documentació tècnica aportada com
les següents:
-

-

-

Recepció Argila. La matèria primera es subministra envasada en palets d‟uns
1.200 kg. Es descarreguen i s‟emmagatzemen en una zona específica a
l‟interior de la nau.
Humidificació. En el cas que sigui necessari, aquest procés es realitza
mitjançant un polvoritzador manual.
Conformat. Es duu a terme amb diferents tipus de premses o torns de
ceramista, en funció de si es tracten de la fabricació d‟un sèrie de peces
ceràmiques o de petites remeses.
Assecat. Fase prèvia al procés de cocció, en la qual, se sotmeten les peces
tendres a una temperatura inferior a 80 ºC.
Esmaltat. Consistent en l‟aplicació d‟una capa superficial d‟esmalt, lliure de
plom, cadmi i crom.
Cocció. En forn de gas a temperatures de l‟ordre de 1000 ºC
Embalatge i Expedició. Constitueix la última fase del procés productiu.

1.4.2. Escalfors
De la descripció dels diferents processos, s‟extreu que, tret del procés de cocció, on
s‟aconsegueixen temperatures de l‟ordre de 1000 ºC, en la resta de processos no
es generen temperatures elevades. Per prevenir les molèsties causades per les
temperatures generades en aquesta zona, s‟hauran de considerar els aspectes
següents:
-

Controlar la temperatura de la zona on es porta a terme el procés de cocció.
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-

Establir aïllaments tèrmics adients en els tancaments exteriors
l‟establiment, per tal d‟evitar que s‟alteri la temperatura exterior.

de

1.5. Mesures relatives a la contaminació lumínica
L‟activitat està situada en una zona protecció alta (E3) segons el Mapa de protecció
envers la contaminació lluminosa a Catalunya. Per tant, en el cas que finalment
s‟implanti il·luminació exterior aquesta ha de complir les prescripcions de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d‟ordenació ambiental de l‟enllumenament per a la
protecció del medi nocturn i el Reglament que la desenvolupa.
1.6. Mesures relatives a la gestió de residus
Pel que fa a les mesures relatives a la gestió de residus, s‟estableixen les següents
condicions:
1) El titular haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d‟acord
amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de
gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d‟acceptació i Fulls de
Seguiment.
2) Els residus perillosos s‟hauran d‟emmagatzemar sota cobert.
3) Els residus líquids s‟hauran d‟emmagatzemar en zona pavimentada, amb un
sistema de recollida dels possibles vessaments.
4) El titular haurà de disposar d‟un registre de residus, d‟acord amb el que s‟indica
a l‟article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
5) D‟acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segons del Real
Decreto 952/97. El titular de l‟activitat haurà de presentar a l‟Agència de residus
de Catalunya, els corresponents estudis de minimització de residus perillosos.
6) Per que fa a la gestió dels residus municipals, el titular està obligar a fer
recollida selectiva d‟aquests i lliurar-los correctament a un gestor autoritzat o al
servei de recollida municipal d‟acord amb l‟article 54 del Decret Legislatiu
1/2009.
1.7. Mesures relatives a la contaminació de sòls
El titular de l‟activitat ha de presentar a l‟Agència de Residus de Catalunya els
informes que determina l‟article 3 del RD 9/2005, i en concret:





L‟informe Preliminar de Situació (IPS) en un termini màxim de dos anys a
partir de la data d‟inici de l‟activitat.
L‟informe de situació periòdic (ISp) en el moment de la presentació de la
sol·licitud de la revisió de la llicència ambiental.
L‟informe de situació de canvi substancial (IScs) en el moment de la
presentació de la sol·licitud de canvi substancial.
L‟informe de situació de cessament (ISc) en el moment d‟iniciar els tràmits
de cessament de l‟activitat.

Aquests informes es poden presentar telemàticament a partir de l‟aplicació
disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) de la Generalitat de Catalunya.
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2. CONSIDERACIONS
2.1. Modificacions en l’exercici de l’activitat
Caldrà comunicar a l‟ajuntament qualsevol canvi en l‟exercici de l‟activitat
(acompanyant una valoració de la naturalesa del mateix), la transmissió de la
titularitat, el seu cessament i informar immediatament de qualsevol incident o
accident que pugui afectar el medi ambient o les persones (article 6 de la Llei
20/2009).
Per a la posterior incorporació de qualsevol canvi substancial o no a l‟activitat
(segons definicions de l‟article 4 de la Llei 20/2009) caldrà procedir d‟acord amb
allò establert en els articles 59 i 71 de la Llei 20/2009.
2.2. Mesures ambientals de control
L‟activitat per a garantir la seva adequació permanent a les determinacions
ambientals legals i a les fixades específicament en la llicència ambiental, estarà
sotmesa a un control ambiental inicial previ a la seva definitiva posada en
funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, realitzats per una Entitat
Col·laboradora de l‟Administració (ECA) degudament acreditada (articles 68, 69, 70,
71 i 72 de la Llei 20/2009). Amb caràcter indicatiu l‟activitat està subjecte al
sistema de controls ambientals periòdics cada 6 anys a comptar des de la data de
la resolució de la llicència o des de la darrera acta de control.
Seran objecte de tots aquests controls la verificació de les determinacions fixades a
la llicència ambiental, tant les incloses en la documentació presentada pel
sol·licitant com les establertes específicament (com prescripcions tècniques) en el
present informe integrat o per part de l‟Ajuntament.
2.3. Altres revisions
La llicència ambiental de les activitats de l‟annex II està subjecta a les revisions
periòdiques que s‟estableixen a l‟article 62 de la Llei 20/2009.
2.4. Comunicacions
Un cop s‟hagi dictat la llicència ambiental de l‟activitat, s‟ha de comunicar a l‟òrgan
tècnic ambiental del consell comarcal, als òrgans del departament competent en
matèria de medi ambient que han emès els informes preceptius. “
Abans de l‟inici de l‟activitat, el titular, haurà d‟aportar certificat d‟acte de
comprovació favorable en matèria de prevenció i seguretat d‟incendis d‟acord amb
la Llei 3/2010, realitzats per una Entitat Col·laboradora de l‟Administració (ECA)
degudament acreditada.”
Vist que, practicada la informació pública i veïnal, no s’ha presentat cap al·legació
al respecte.
D’acord amb el que disposa l’article 46 del Decret 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, s’elabora la present proposta de
resolució per tal que sigui notificada, tot informant que disposen d’un termini de
quinze dies per formular-hi al·legacions, a les persones interessades, l’òrgan
ambiental corresponent i resta d’òrgans que hagin emès informes preceptius.
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Vist que no s’han presentat al·legacions al respecte, aquesta Junta de Govern Local
es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- CONCEDIR a Ceràmiques Sir, SA, llicència municipal d’una activitat de
fabricació de productes ceràmics situada a la Crta. c-35, Km 64.
SEGON.- CONDICIONAR l’efectivitat de la llicència al compliment de les
consideracions fetes per l’enginyera municipal i especificades anteriorment.
TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes:
 Per l’aplicació de l’Ordenança fiscal núm. 8, annex 3: Taxa per la prestació
del servei d’intervenció integral de l’administració ambiental.
o Tramitació de llicència ambiental, annex II (O.F. 2011) 3.324,80.-€
o TOTAL A INGRESSAR:
3.324,80.-€.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones i Òrgans interessats.”
C) Llicència municipal d’obres per a la legalització d’una piscina
prefabricada i dipòsit d’aigües pluvials a la parcel·la 180 de la urbanització
Junior Park.
Vist l’expedient 82/15, instruït en nom de LMC, amb DNI 77061296A, en sol·licitud
de llicència municipal d’obres per a la legalització d’una piscina prefabricada i
dipòsit d’aigües pluvials a la parcel·la 180 de la urbanització Junior Park.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles
Blázquez Lajara, en data 25/07/2016, i que diu:
“<...>
D’acord amb les comprovacions realitzades sobre projecte i comprovació en la base
dades del banc de preus del BEDEC del Institut Cartogràfic de Catalunya, resulta el
següent pressupost d’execució material :
Capítol 1 : Moviment de Terres
1.1 Excavació capa vegetal 6,5m x 4,15m = 26,97 m2 x 1,95€/m2 =
52,60€
1.2 Excavació mecànica 6,5m x 4,15m x 1,10m = 29,67 m2 x 3,16€/m2 =
93,85€
Capítol 2 Fonamentació i blocs
2.1 Formigó de neteja
6,5m x 4,15m = 26,97 m2 x 9,95€/m2 =
268,40€
2.2 Llosa de fonamentació 6,5m x 4,15m x 0,10m = 2,7 m3 x 82,71€/m3 =
223,32€
2.3 Bloc de formigó 21,30m x 1,20m = 25,56 m2 x 78,34€/m2 =
2.002,37€
Capítol 3 Acabats :
3.1 Morter de c.p.
21,30m x 1,20m = 25,56 m2 x 21,59€/m2 =
551,84€
Altres :
4
Remat ceràmic
21,30ml x 18,65€/ml =
397,25€
5
Piscina Acero Gre Bora Bora ovalada
=
1.099,00€
6
Dipòsit de recollida d’aigües pluvials 10m3 =
3.300,00€
Pressupost d’Execució Material
7.936,03€
La piscina projectada compleix amb els requisit dels articles 61 i 63 del POUM, relatius a
moviments de terres i piscines respectivament, al haver-se incorporat en la valoració
l’execució d’un dipòsit soterrat de 10m3, equivalent a 1/3 del volum de la piscina.
Que les obres a realitzar, SI s’ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant,
PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal d’obres. Cal realitzar un nova
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liquidació de ICIO per l’increment de 7.573,63 € sobre pressupost inicial.
La piscina projectada haurà de complir amb els requisit dels articles 61 i 63 del POUM,
relatius a moviments de terres i piscines respectivament”.
Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR a LMC, llicència municipal d’obres per a la legalització d’una
piscina prefabricada i dipòsit d’aigües pluvials a la parcel·la 180 de la urbanització
Junior Park.
SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del
Planejament Urbanístic, de les ordenances municipals vigents i a les condicions
generals especificades en full annex.
TERCER.- APROVAR la liquidació complementària practicada en els següents
termes:
o
o

Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
265,08 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/7.573,63
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
62,10 €
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/7.573,63
IMPORT TOTAL A INGRESSAR:

327,18 €

QUART.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació, per
part dels Serveis Tècnics municipals, de l’acompliment del programa de gestió de
runes i el bon estat dels elements urbans, si s’escau.”
TERCER PUNT.ÀREA DE
SEGURETAT
CIUTADANA,
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT

EDUCACIÓ,

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 67.241,28,-€.
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B) Proposta d’ajut social per el “Programa d’assistència a les
Persones” despeses 2on trimestre
Es proposa un ajut econòmic per l’Associació “El Taller de Breda” amb NIF: G55147201, pel programa que estan duent a terme d’assistència a les persones tots
els dijous al Casal d’Avis per cobrir despeses del 2on 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 14,56.-€.
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 14,56.-€.
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, i al servei de comptabilitat
municipal, als efectes oportuns.”
C) Proposta d’ajut econòmic per reparació vehicle
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per reparació cotxe Exp.
17/16.
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 500,00 € per reparació cotxe, la
meitat a fons perdut i l’altra meitat (250,00€) la família els retornarà en pagaments
de 50,00€ a partir del mes d’agost.
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) Aprovació de les despeses d’assessorament al Sr. Isidre Llucià,
juliol/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.
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Vist el full d’assessorament puntual del Sr. ISIDRE LLUCIÀ i SABARICH
amb NIF: 37.655.059B durant el període de l’1 de juliol i el 15 de juliol d’enguany,
per un import de 1.257,00 euros amb descompte IRPF de 125,70 euros, import
líquid 1.131,30 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 durant el període de l’1 de juliol i el 15 de juliol d’enguany, per un
import de 1.257,00 euros amb descompte IRPF de 125,70 euros, import líquid
1.131,30 euros.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a les partides 920 2270602 del pressupost vigent.”
E) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 1er.
semestre/16 de la parada núm. 69
Vista la instància presentada per la Sra. TRS, demanant el fraccionament del
pagament del pendent de les taxes del mercat setmanal, parada núm. 69, per
import de 189,18 €.
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 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. 69, per
un import de 189,18 €.
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. 69, per import total de 189,62 €, dels quals 0,44 € corresponen a
interessos de demora, de la següent manera:
Data
Període
abonament liquidació
interessos
05-08-16

18/07/16

Capital
acumulat

%
Total
Import a
Interès interessos abonar

Dies
19

189,18 €

3

0,29 €

50,29 €

7

139,18 €

3

0,08 €

50,08 €

al 05/08/16
12-08-16

06/08/16
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al 12/08/16
19-08-16

13/08/16

7

89,18 €

3

0,05 €

50,05 €

7

39,18 €

3

0,02 €

50,02 €

al 19/08/16
26-08-16

20/08/16
al 26/08/16

SEGON.- L’ingrés el podeu fer al següent número de compte: Banc Popular 0075
0969 00 0660000271.
Titular: Teresa Romero.
Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 69 mercat setmanal.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”
F) Sol·licitud reconeixement de trienni al Sr. Ramon Roig Arabia
El dia 13-07-16, el treballador Sr. Ramon Roig Arabia, va fer 9 anys de serveis
efectius a l’Ajuntament.
Atès l’expedient personal de la sol·licitant, on consta com a data d’alta com a
personal de l’ Ajuntament, el dia 13-07-2007.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- RECONÈIXER al Sr. Ramon Roig Arabia, el 3er. trienni de serveis
efectius a l’Ajuntament, amb efectes des del dia 01-08-2016, 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 i a la Gestoria
Assessors Barcelona SLP, pel seu coneixement i efectes oportuns.”
CINQUÈ PUNT.ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)

SERVEIS (EXCEPTE SERVEI

Pagament subvenció a Jorge Jesus Pampin Montes per acollir-se al
Projecte Riells i Viabrea Acció Laboral 2015
Jorge Jesus Pampin Montes s'ha acollit al Projecte Riells i Viabrea Acció Laboral
2015 contractant a una persona de Riells i Viabrea amb contracte de durada
indefinida i de 40 hores setmanals per a realitzar treballs de conducció de
furgoneta. Tenint en compte que aquest ajuntament subvenciona a les empreses
que s'acullen a aquest projecte amb una quantitat equivalent al 75% de SMI vigent
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(SMI 2015: 648,30€) per cada mes de contracte si la jornada és de 40 hores
setmanals i durant, com a màxim, 6 mesos.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR l’autorització, obligació i ordenació del pagament de
1.458'67€ equivalents al 50% restant del total de la subvenció que ha de percebre
Jorge Jesus Pampin Montes amb DNI 38823929K en concepte d'acollir-se al
Projecte Riells i Viabrea Acció Laboral 2015.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent de l’exercici 2016.
TERCER.- COMUNICAR-HO
Comptabilitat.”

a

SISÈ PUNT.ÀREA
DE
SANITAT,
TIC,
MUNICIPALS I HABITATGE

les

persones

ESPORTS,

interessades

i

al

MANTENIMENT

Servei

de

D’EDIFICIS

A)Instal·lació d’un sistema de seguretat al camp de futbol
L’ajuntament de Riells i Viabrea vol dotar el nou camp de futbol municipal d’un
sistema de seguretat.
Donat que es tracta d’una actuació que requereix d’un alt nivell d’especialització,
aquest Consistori no la pot assumir directament amb els mitjans dels que disposa.
Per això es fa imprescindible la contractació de professionals externs que puguin fer
les referides tasques.
L’empresa Prosegur España, SLU, amb CIF/NIF B86657640, ha presentat la
següent oferta per a la realització d’aquests serveis:
Instal·lació
d’un
sistema
de
1.800,00€
o Quota de manteniment:
40,00€/mes

seguretat

al

camp

de

futbol:

Donat l’import de la contractació es proposa la tramitació del contracte menor.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR la despesa adjudicant el contracte per a la instal·lació d’un
sistema de seguretat a l’Ajuntament a l’empresa Prosegur España, SLU, amb
CIF/NIF B86657640, d’acord amb la proposta presentada.
SEGON.- IMPUTAR
municipal.

la despesa

a la partida

corresponent del

pressupost

TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura dels documents escaients per
formalitzar el present acord.
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QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de
Comptabilitat dins el termini de 10 dies.”
B) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a programes de
suport a esportistes amateurs gironins menors de 25 anys.
Atesa la convocatòria de subvencions
Diputació de Girona als ajuntaments
esportistes amateurs gironins menors de
regir, publicades al BOP nº 46 de data 8
22/02/2016, respectivament.

per a l’exercici 2016 que concedeix la
per a facilitar programes de suport a
25 anys, i les bases generals que l’han de
de març d’enguany i al BOP nº 35 de data

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 un programa municipal d'ajut a esportistes amateurs gironins, menors de 25
anys i no professionals, d'esports individuals -Subprograma A4-.
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana
la subvenció.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.

signatura

de

quanta

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
Aprovació del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Riells i Viabrea per al manteniment i la millora de
la xarxa viària del Parc Natural del Montseny
Vist el projecte del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’ajuntament de Riells i Viabrea per al manteniment i la millora de la xarxa
viària del Parc Natural del Montseny, quina transcripció literal és la següent:
“I.

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l‟Il·lm. Sr. Pere Vila
Fulcarà, assistit pel secretari general, en funcions Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia
______________
AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1700900B, representat pel seu
alcalde, l‟Il·lm. Sr. Josep Maria Bagot, assistit pel Sr. Isidre Llucià i Sabarich,
secretari general de l‟Ajuntament.
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Diputació de Girona, mitjançant el Departament de Medi Ambient, té
encomanada la gestió del Parc Natural del Montseny, d‟acord amb el Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny, aprovat
definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya en data 11 de desembre de 2008 i publicat al DOGC número 5308, de
30 de gener de 2009.
Dins la gestió del parc, un dels objectius és el desenvolupament socioeconòmic de
la zona i la potenciació de les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el
model territorial proposat, entenent l‟activitat humana com un instrument de
protecció activa dels valors del Parc del Montseny, per la qual cosa és molt
important que la població disposi d‟una xarxa viària bàsica en bon estat que
permeti el desenvolupament sostenible de la zona i garanteixi l‟accessibilitat al
territori. Un altre objectiu és la regulació de l‟ús públic a través d‟una xarxa viària
bàsica i una xarxa d‟equipaments i serveis, per tal de garantir-ne el gaudi i la
compatibilitat amb la preservació dels valors naturals i culturals del paisatge.
El Pla Especial del Parc estableix com a xarxa viària bàsica el conjunt d‟elements
viaris que estructuren el territori del Parc. La xarxa viària bàsica és el resultat de
seleccionar, d‟entre l‟abundància de vials de tipologia diversa que discorren pel
territori del Montseny, els camins d‟ús públic i d‟altres que es consideren estratègics
per configurar l‟estructura bàsica global del Parc.
En els darrers anys, la Diputació de Girona ha destinat diverses subvencions per a
la millora de la xarxa viària del Parc dins la convocatòria d‟ajuts a projectes en
l‟àmbit del Parc Natural del Montseny a fi de garantir l‟accessibilitat general al
territori i l‟accés directe a edificis i dotacions, i, alhora, facilitar les tasques de
vigilància i de prevenció i extinció d‟incendis forestals.
Un dels municipis que té part del seu territori al Parc Natural del Montseny és el de
Riells i Viabrea.
L‟Ajuntament DE RIELLS I VIABREA i la Diputació de Girona fa anys que col·laboren
en l‟arranjament i la millora dels camins estratègics i d‟ús públic del Parc que
transcorren per aquest municipi.
Les parts consideren que hi ha un interès recíproc per col·laborar en el
manteniment i la millora de la xarxa viària del Parc dins del terme municipal de
Riells i Viabrea.
El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2014-2016 incorpora la
línia de col·laboració amb els ajuntaments en la gestió del Parc del Montseny, la
qual fa referència específica a la millora de la xarxa viària bàsica del Parc, definida
al Pla especial del Parc del Montseny.
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES:
PRIMER. És objecte d‟aquest conveni la millora de la xarxa viària bàsica i
l‟ordenació racional de l‟ús públic al Parc Natural del Montseny. A aquest efecte, es
vol millorar i mantenir les pistes estratègiques i d‟ús públic dins del terme municipal
de Riells i Viabrea i fer-ho compatible amb els diferents usos del municipi.
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Mitjançant aquesta política de foment es canalitzen les col·laboracions per a
desenvolupar les actuacions destinades a arranjar i millorar les pistes estratègiques
i d‟ús públic del municipi de Riells i Viabrea els anys 2.016-2.019
SEGON. La Diputació de Girona es compromet a finançar, 8.000,00 euros anuals al
municipi de Riells i Viabrea per a la arranjar i millorar les pistes estratègiques i d‟ús
públic del Municipi.
La Diputació de Girona també es compromet planificar i validar anualment d‟acord
amb l‟ajuntament les actuacions prioritàries a desenvolupar cada anualitat i a
participar, si així es sol·licita en el replanteig de les obres.
TERCER. L'Ajuntament de Riells i Viabrea actuarà com a promotor de les obres de
manteniment i millora d ela xarxa viària bàsica del Parc i realitzarà tots els tràmits
administratius adients, per tal de procedir a executar-les. Així com serà responsable
de la recollida de les autoritzacions de les propietats pertinents.
L‟Ajuntament de Riells i Viabrea es compromet planificar i validar anualment
d‟acord amb els tècnics del Parc Natural del Montseny les actuacions prioritàries a
desenvolupar cada anualitat.
QUART.- Es fa constar que en la quantitat expressada en la clàusula segona, hi
estan compreses totes les despeses d‟execució d‟obra; 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.
Per tal de percebre aquesta subvenció, l‟Ajuntament haurà de presentar a la
Diputació, abans del 30 de novembre de cada anualitat, la següent documentació:
I.
II.

Compte justificatiu, els annexos i fotocòpia compulsada de les corresponents
factures que, com a mínim, ha de ser igual o superior a la subvenció
concedida.
Certificat del Secretari o interventor de l‟ajuntament que es compten amb
totes les autoritzacions i permisos pertinents.

CINQUÈ.- Serà condició obligatòria que l‟Ajuntament de Riells i Viabrea 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 i de vigilància per a la prevenció
d'incendis forestals en el Parc Natural del Montseny.
SISÈ.- El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura,
quedarà extingit pel seu compliment el dia 30 de novembre de l‟any 2.019.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- No justificar la inversió dintre del termini i amb les condicions
assenyalades, motivarà l‟anul·lació d‟ofici de la subvenció pendent.
NOVÈ.- Aquest conveni es subscriu a l‟empara del règim jurídic establert a l‟article
9 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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DESÈ.-. No obstant el previst anteriorment, són causes d‟extinció anticipada de la
vigència d‟aquest conveni l‟acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material, de l‟execució de les actuacions que en constitueixen
l‟objecte i l‟incompliment greu o manifest dels seus pactes.
ONZÈ. El règim jurídic d‟aquest conveni està constituït per aquestes clàusules i per
tot el que s‟estableix en el capítol 1 del títol 7 del ROAS.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen
aquest conveni per duplicat”.
Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el conveni col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Riells i Viabrea per al manteniment i la millora de la xarxa viària
del Parc Natural del Montseny.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per a la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.

signatura

de

quanta

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.”
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, signantla el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària accidental, qui en dono fe,
L’alcalde
El Secretari-Interventor

Josep Maria Bagot i Belfort
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Isidre Llucià i Sabarich

