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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 

 

Identificació de la sessió 

 

NÚM.  006/2018 

CARÀCTER: Ordinària 

DATA:  4 d’abril de 2018 

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 

Sra. Adriana Puig i Durbau  

Sr. Felipe Juan González i Martín 

 

Excusa: 

 

---- 

 

 

Na Montserrat Bertran i Roca, Secretària - Interventora  

 

 

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, Cultura, Comunicació i 

Mobilitat  

4. Hisenda, Serveis Socials, Participació Ciutadana, Règim Intern i Joventut    

5. Festes, Promoció Econòmica i Serveis (excepte Servei d’Aigua i 

d’Escombraries) 

6. Sanitat, TIC, Esports, Manteniment d’edificis municipals i Habitatge  

7. Medi Ambient, Gent Gran, Turisme 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 14-03-2018. 
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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 

 

 

Aprovació del conveni entre l’ajuntament de Riells i Viabrea i el Sr. Juan 

Martos Arredondo 

 

Vist el projecte del conveni de cessió temporal de maquinària esportiva entre 

l’ajuntament de Riells i Viabrea i el Sr. Juan Martos Arredondo, quina transcripció 

literal és la següent: 

 

“CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE MAQUINÀRIA DE GIMNÀS PER ÚS DEL 

PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 

 

REUNITS: 

 

D’una banda el Sr. Josep Maria Bagot Belfort, Alcalde-President de l’ajuntament de 

Riells i Viabrea, assistit per la secretaria de la corporació, la senyora Montserrat 

Bertran Roca, qui dóna fe de l’acte.  

 

D’altre el Sr. Juan Martos Arredondo, funcionari Municipal del Cos de Vigilants, en 

representació de si mateix.  

 

MANIFESTEN: 

 

El Sr. Juan Martos Arredondo disposa d’un seguit de maquinària per practicar 

esport de la seva propietat, provinent d’un negoci que regentava. Actualment no 

disposa d’un lloc on ubicar-la i manifesta la seva voluntat en cedir-la temporalment 

a l’ajuntament de Riells i Viabrea per a ús dels treballadors municipals. 

 

Que l’ajuntament està interessat, pel temps que decideixi el Sr. Juan Martos 

Arredondo, habilitar la sala del gimnàs del pavelló municipal, per a destinar-la a la 

pràctica de l’esport per als treballadors municipals.  

 

És per això que ambdues parts: 

 

CONVENEN 

 

PRIMER: El Sr. Juan Martos Arredondo cedeix temporalment l’ús de la maquinària 

esportiva a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. La durada d’aquesta cessió s’estableix 

en 1 any prorrogable 1 anys més a partir de la signatura d’aquest conveni.   

 

SEGON. L’ajuntament de Riells i Viabrea autoritza la utilització de la sala del 

gimnàs del pavelló municipal (s'adjunta plànol), per ubicar la maquinària i per 

poder-hi practicar esport. 
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TERCER. L’ajuntament podrà rescindir  la cessió quan convingui si determina un 

nou ús per la sala. 

 

QUART. El material esportiu emprat per la pràctica de l’esport i el desgast de la 

maquinària, així com les seves reparacions, aniran a càrrec dels usuaris de la 

maquinària.  

 

CINQUÈ. El Sr. Juan Martos Arredondo es responsabilitzarà de crear un registre 

d’usuaris i de comunicar-los les seves obligacions amb l’objectiu de garantir un bon 

funcionament de la instal·lació.  

 

SISÈ. L’espai no tindrà un horari d’obertura fix. Per accedir a l’espai caldrà que 

l’usuari reculli la clau a l’oficina dels vigilants municipals i retornar-la quant finalitzi 

l’activitat esportiva.  

   

SETÈ. El Sr. Juan Martos Arredondo, serà el responsable de mantenir la sala neta i 

comunicar als usuaris les seves obligacions en relació a aquest tema.  

 

VUITÈ. L’Ajuntament no es farà responsable dels danys personals que es puguin 

generar per la pràctica de l’esport amb aquestes màquines, ni per la manipulació de 

les mateixes.  

 

El present conveni serà vàlid des del moment de la seva signatura i produirà plens 

efectes amb la ratificació del mateix pel ple de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.”  

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR el conveni de cessió temporal d'ús de maquinària esportiva, 

entre l’ajuntament de Riells i Viabrea i el Sr. Juan Martos Arredondo.  

 

SEGON.- FACULTAR a l’alcalde-president per la signatura de quanta documentació 

sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Sr. Juan Martos Arredondo.” 

 

 

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 per un import  total de 34.321,04,-€. 

 

 

B) Proposta per a la provisió de quatre places de monitors/es de lleure pel 

Casal Esportiu 2018 i creació d’una borsa de treball. 

Actualment, la manca d’activitats lúdiques i esportives al terme municipal de Riells i 

Viabrea en període de vacances d’estiu, fa que els pares i mares busquin 

alternatives en municipis veïns per tal d’oferir als seus fills i filles espais de lleure 

educatius adequats. 
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Per cobrir aquesta necessitat, enguany es realitzarà un casal d’estiu durant el més 

de juliol. Aquest casal ha de poder oferir alternatives als que s’ofereixen en l’entorn 

proper, i per aquest motiu es pretén que reuneixi tant activitats de lleure com 

esportives. D’aquesta manera s’oferirà un ventall prou ampli com per acollir 

participants amb edats compreses entre els 6 i els 16 anys, del municipi de Riells i 

Viabrea i voltants amb una oferta lúdica i esportiva durant les vacances d’estiu.  

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“ÚNIC.- APROVAR les bases reguladores per la provisió de quatre places de 

monitors/es de lleure pel Casal esportiu 2018 i creació d’una borsa de treball, 

integrades en el grup de classificació E.” 

 

 

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 

 

 

Sol.licitud de subvenció a  DIPSALUT,  per finançar actuacions de lluita  i 

control integrat de plagues urbanes  

 

Vist l’ Edicte d’aprovació de  la convocatòria  de subvencions als ajuntaments de la 

demarcació de Girona per finançar actuacions de lluita i control integrat de plagues 

 

 

urbanes, exercici 2018, de l’Organisme Autònom  de Salut Pública de la Diputació 

de Girona, DIPSALUT, publicat al BOP de Girona nº 56 de data  20-03-2018. 

 

Ateses les bases específiques reguladores que l’han de regir, publicades al BOP de 

Girona núm. 31 de 13/02/2018. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Organisme Autònom  de Salut Pública de la Diputació 

de Girona, DIPSALUT, una subvenció per a la realització d’actuacions destinades a 

la lluita i control integrat de plagues urbanes, convocatòria 2018.  

 

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.” 
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SETÈ PUNT.-   

ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I 

SERVEI D’ESCOMBRARIES 

 

 

Sol·licitud de subvenció dins la segona convocatòria del procés de selecció, 

de cofinançament i d’execució de projectes per a ser presentats a la 

segona convocatòria del Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Eixos 4 i 6 del 

FEDER)  per a portar a terme el projecte de “Renovació de les instal·lacions 

d'enllumenat exterior del municipi (zones incloses en la segona fase)”, 

d'acord amb el projecte de Millora integral de l'eficiència energètica 

de l'enllumenat públic exterior del municipi de Riells i Viabrea per la 

contractació d'una Empresa de Serveis Energètics (ESE) amb la garantia 

d'estalvis (EPC), redactat per Ecogesa. 

 

Atès l’edicte d’aprovació de les bases específiques i la convocatòria de subvencions 

que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres 

ens locals, a  presentar a la convocatòria del Departament de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Eixos 4 i 6 del 

FEDER), publicades al BOP nº 4 de data 05-01-2018 i nº 57 de data 21-03-2018, 

respectivament. 

 

Atès el projecte de “Renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior del 

municipi (zones incloses en la segona fase)”, inclòs al  projecte de “Millora integral 

de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior del municipi de Riells i 

Viabrea” redactat  arran de la necessitat de conèixer el perfil de consum d’energia 

real actual de l’enllumenat, amb l’objectiu de determinar i quantificar les 

possibilitats d’estalvi energètic i de millorar l’eficiència energètica de les seves 

instal·lacions.  

 

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 dins la segona 

convocatòria del procés de selecció, de cofinançament i d’execució de projectes per 

a ser presentats a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Eixos 4 i 6 del FEDER), per a 

portar a terme el projecte de “Renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior 

del municipi (zones incloses en la segona fase)”, d'acord amb el projecte de Millora 

integral de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior del municipi 

de Riells i Viabrea per la contractació d'una Empresa de Serveis Energètics (ESE) 

amb la garantia d'estalvis (EPC), redactat per Ecogesa, a incloure al següent àmbit: 

 

Eix 4: 

 

-OE 4.3.1 Millorar l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2 a 

l’edificació i a les infraestructures i serveis públics: 

1.b) Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic pels municipis amb una 

població inferior o igual a 5.000 habitants. 

 

SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 

la subvenció. 
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TERCER.- ACCEPTAR que la Diputació de Girona -o ens en qui delegui- sigui 

l’entitat representant per presentar la sol·licitud davant del Departament, 

beneficiària i executora de l’operació, si aquesta és aprovada pel Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge.  

 

QUART.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 

documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord, inclosa tota aquella 

documentació necessària per a la presentació davant del Departament,  com poden 

ser, entre d’altres, la carta de compromís de participació i el conveni d’execució. 

 

CINQUÈ.- RATIFICAR el present acord a la propera sessió plenària que se 

celebri.” 

 

 

VUITÈ PUNT.-   

PRECS I PREGUNTES 

 

 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

 

 

 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent  les 19.45 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 - Interventora, qui en dono fe. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Document datat i signat electrònicament 
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