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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 

 

Identificació de la sessió 

 

NÚM.  021/2017 

CARÀCTER: Ordinària 

DATA:  9 de novembre de 2017 

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 

Sr. Felipe Juan González i Martín 

Sra. Adriana Puig i Durbau  

 

 

 

Excusa: 

-------- 

 

Na Esperança Ferrer i Martínez, Secretària-Interventora 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 25-10-2017. 
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SEGON PUNT.- 

ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 

 

 

A) Sol·licitud de pròrroga del termini de justificació de la subvenció 

atorgada per la Diputació de Girona, dins la convocatòria per a la 

restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, exercici 2017, 

per a portar a terme l’actuació  “Projecte de consolidació de la Torre d’en 

Pega. Fase I” 

 

Atès que la Diputació de Girona, en sessió de la Junta de Govern de data 

02/05/2017  va concedir a aquest ajuntament dins la convocatòria per a la 

restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, exercici 2017, una 

subvenció de 17.600,00,-€ per a portar a terme el “Projecte de consolidació de la 

Torre d’en Pega. Fase I”, d’acord amb expedient RM/2018. 

           

               Atès que el termini per a justificar la realització del projecte subvencionat finalitza el 

dia 30 de novembre d’enguany. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.-  SOL.LICITAR a la Diputació de Girona, una pròrroga de TRES MESOS 

al termini de justificació de la  subvenció atorgada dins la convocatòria per a la 

restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, exercici 2017, per a 

portar a terme l’actuació  “Projecte de consolidació de la Torre d’en Pega. Fase I”, 

expedient RM/2018. 

 

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

documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 

TERCER.-  TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 

 

 

B) EXP.: 204/17 

PROMOTOR: Santiago Alorda Guibernau   

EMPLAÇAMENT: C/ Perdius, nº 5   

ASSUMPTE: Construcció murs de contenció 

 

Vist l’expedient 204/17 instruït en nom de Santiago Alorda Guibernau amb DNI 

3696...., en sol·licitud de llicència d’obres  per construcció de mur a la parcel·la 5 

del carrer Perdius de la urbanització Can Plana. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles 

Blázquez Lajara , en data 24.10.2017. 

 

Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 i ss. 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: 
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“PRIMER.- ATORGAR a Santiago Alorda Guibernau amb DNI 3696...., llicència 

municipal d’obres per construcció de mur a la parcel·la 5 del carrer Perdius de la 

urbanització Can Plana. 

 

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 data 25/08/2017, en els següents 

termes: 

 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                          274,01€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/7.828,78 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                              21,13€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.27% s/7.828,78 

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 EN DATA 25/08/2017:           445,14€ 

 

QUART.- APROVAR la liquidació complementària practicada en els següents 

termes: 

 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                           274,01 € 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/7.828,78 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                 64,20 € 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/7.828,78 

 Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2                34,44 € 

      Per cada expedició de placa d’obres. 

o Fiança de l’1% s/7.828,78                       78,29 € 

o 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: 600,94 € 

 

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR: 155,80 € 

 

CINQUÉ.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació, 

per part del 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, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 

CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 

 

 

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

realitzades. 
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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 60.199,88,- €. 

 

 

 

B) Sol·licitud reconeixement de trienni a la Sra. Maria Dolors Verdaguer 

Ginestós 

 

El dia 01-11-2017, la treballadora Sra. Maria Dolors Verdaguer Ginestós, va fer 9 

anys de serveis efectius a l’ajuntament. 

 

Atès l’expedient personal de la Sra. Maria Dolors Verdaguer Ginestós, on consta 

com a data d’alta com a personal de l’ajuntament, el dia  01-11-2008.  

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. Maria Dolors Verdaguer Ginestós, el 3er. 

trienni de serveis efectius a l’ajuntament, amb efectes des del dia 01-12-2017, 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 

G&V Assessors Barcelona, S.L.P. pel seu coneixement i efectes oportuns.” 

 

 

 

C) Sol·licitud reconeixement de trienni a la Sra. Francisca Diaz Zafra 

 

El dia 03-11-17, la treballadora Sra. Francisca Diaz Zafra, va fer 9 anys de serveis 

efectius a l’ajuntament. 

 

Atès l’expedient personal de la Sra. Francisca Diaz Zafra, on consta com a data 

d’alta com a personal de l’ajuntament, el dia  03-11-2008.  

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. Francisca Diaz Zafra, el 3er. trienni de serveis 

efectius a l’ajuntament, amb efectes des del dia 01-12-2017, 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. 
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TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada i a la Gestoria 

G&V Assessors Barcelona, S.L.P. pel seu coneixement i efectes oportuns.” 

 

 

 

D) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 1er. 

semestre/17 de la parada núm. 39 

 

Vista la instància presentada pel Sr. Ahmed Litime, demanant el fraccionament del 

pagament del pendent de les taxes del mercat setmanal, parada núm. 39, per 

import de 151,34 €, amb recàrrec inclòs.  

 

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 

2017, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 39, per 

un import de 151,34 €, amb recàrrec inclòs. 

 

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 2017, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la 

parada núm. 39, per import total de  151,72 €, dels quals 0,38 € corresponen a 

interessos de demora, de la següent manera: 

 

 

Data 

abonament 

Període 

liquidació 

interessos 

 

Dies 

Capital 

acumulat 

     % 

Interès 

Total 

interessos 

Import a 

abonar  

20-11-17 03/11/17 

al 20/11/17 

15 151,34 € 3 0,19 € 75,86 € 

20-12-17 21/11/17 

al 20/12/17 

30 75,67 € 3 0,19 € 75,86 € 

 

 

SEGON.- L’ ingrés el podeu fer als següents números de compte:  

 

- Banc Popular ES77 0075 0969 00 0660000271. 

 

- La Caixa       ES75 2100 4570 27 0200000199. 

 

Titular: Ahmed Litime. 

Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 39 mercat setmanal. 

 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
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E) Rendició de comptes de caixa corporació” 

 

Vista la necessitat i conveniència de procedir l’aprovació de les despeses que 

s’annexen a la relació detallada que corresponent a despeses efectuades per caixa 

corporació en efectiu durant el 3r. trimestre de 2017. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició i obligació de les despeses 

relacionades a l’annex relació comptable O/2017/57 per un import total brut de 

727,59 € (Import líquid: 669,79 €) amb aplicació al pressupost vigent. 

 

SEGON.- APROVAR la rendició de comptes dels pagaments efectuats.” 

 

 

 

CINQUÈ PUNT.-  

ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 

 

 

Adjudicació del contracte de serveis d’assistència, emissió d’informes i 

assessorament en matèria d’enginyeria 
 

És objecte d’aquesta contractació, pel procediment obert, els serveis d’un enginyer 

superior que unifiqui les funcions de consultoria, assessorament i emissió 

d’informes, així com les següent funcions/activitats: 

 

- Seguiment i control de les xarxes de serveis municipals: aigua potable, 

clavegueram, enllumenat, recollida de residus municipals 

- Seguiment i control d’instal·lacions i edificis municipals: poliesportiu, edifici 

consistorial, camp de futbol... 

- Seguiment vialitat del municipi: carrers, camins,... 

- Assessorament en temes relacions amb instal·lacions elèctriques, 

telefonia,... 

- Assessorament en altres infraestructures viàries i de comunicació: carreteres 

de la Diputació, Generalitat, ferrocarril... 

- Seguiment de les obres municipals, visites d’obra, i emissió de tots els 

informes tècnics necessaris, així com les obres i actuacions que realitzi la 

Diputació, Generalitat i resta d’Administracions Públiques i companyies de 

serveis en el municipi 

- Seguiment del Planejament 

- Seguiment diferents actuacions, permisos relacionats amb l’ACA: 

sanejament, aigua potable, domini públic hidràulic... 

- Planificació de diferents actuacions, documentació per subvencions... 

- Coordinació amb temes de planejament, edificació... 

- Ordenació circulació viària 

- Llicències activitats industrials, comercials, recreatives i mediambientals, 

comunicacions prèvies, declaracions responsables, etc. 

- Emetre informes, efectuar inspeccions, comprovacions, revisions i actes de 

control referents a llicències d’obres, urbanístiques, activitats, etc 

- Assessorament treballs de la Brigada Municipal 

- Atenció ciutadana 
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- Altres funcions d’assessorament tècnic municipal que requereixi 

l’Ajuntament 

 

Fins ara el servei el ve prestant el Consell Comarcal. No obstant, les necessitats de 

l’àrea de Serveis Tècnics fan convenient assumir, de manera pròpia, el servei 

d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria.  

 

Ates que es tracta d’un tipus de contracte molt especialitzat, aquest ajuntament 

necessita el servei d’una empresa que tingui experiència en aquest sector. 

 

Aquest tipus de contracte es troba regulat a l’article 10 del Real Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic (TRLCSP). 

 

Vistos els plecs de condicions administratives particulars i de prescripcions 

tècniques, redactats pels serveis jurídics i tècnics d’aquest ajuntament. 

 

Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a 

l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 

 

Vist que hi ha partida consignada al pressupost vigent. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació que ha de regir la convocatòria 

pública de la licitació per tramitació ordinària i procediment obert del contracte de 

serveis d’assistència, emissió d’informes i assessorament en matèria d’enginyeria, 

per import màxim anual de 15.808,00.- €, sense IVA, i amb una durada de 24 

mesos, amb possibilitat de pròrroga de 24 mensualitats, sense que la durada de la 

seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys (48 mesos). 

 

SEGON.- APROVAR els Plecs de condicions administratives particulars de la 

contractació i el Plec de condicions tècniques que figuren en l’Expedient. 

 

TERCER.- AUTORITZAR la despesa corresponent que comporta el present 

contracte, amb càrrec al pressupost vigent. 

 

QUART.- CONVOCAR procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentada 

contractació, de conformitat amb l’article 157 i següents del RDL 3/2011, de 14 de 

novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del contractant de 

l’Ajuntament de Riells i Viabrea, d’acord amb el que estableix l’article 8.a) del DL 

3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 
CINQUÈ.- DELEGAR, indistintament, a la Junta de Govern Local i a l’Alcaldia 

qualsevol tràmit que s’hagi d’efectuar, en relació a aquesta licitació, abans de 

l’adjudicació, la qual es farà per aquest Òrgan.” 

 

 

 

SISÈ PUNT.-  

ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D’EDIFICIS 

MUNICIPALS I HABITATGE 
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Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública a la Diputació de 

Girona, per a l’ adquisició de 10 ordinadors de sobretaula  
 

Atès que per part dels tècnics responsables de les activitats a desenvolupar al 

Centre Cultural municipal, depenent de l’àrea de Cultura de l’ajuntament, 

consideren convenient l’adquisició de 10 ordinadors de sobretaula, per tal de poder 

realitzar amb èxit els cursos d'informàtica i d'aplicació de les tecnologies de la 

informació i comunicació, alhora garantir el servei de l’aula destinada a l’activitat 

“Fem deure”, espai ubicat també al Centre Cultural.  

 

Atès que per part de l’àrea de comptabilitat municipal, s’ha emès informe justificant 

que en el pressupost de 2.017,  no existeix cap partida pressupostària a tal efecte 

per efectuar aquesta despesa. 

 

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 exclosa de 

concurrència pública per a l’ adquisició de 10 ordinadors de sobretaula, destinats al 

Centre Cultural La Casa Nova de Can Plana.  

 

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

la subvenció. 

 

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

documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 

QUART.- 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 de l’addenda al conveni signat  el 21/02/2017 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. Exp. 2016/6578- CN/3531. Pla de Treball 2017 

 

Vista l’addenda al conveni signat  el 21/02/2017 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. Exp. 2016/6578- CN/3531, 

que transcrita literalment diu el següent: 

 

“ADDENDA AL 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. EXP. 2016/6578- CN/3531. Pla de Treball 2017 

 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 

 

DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Pere Vila  
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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 26 de 

novembre de 2016. 

 

AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, amb NIF P1715500C, representat pel seu 

alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, assistit per la Sra. Esperança Ferrer i 

Martínez, com a secretària accidental de l’ajuntament. 

 

 

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 

Que en data 21 de febrer de 2017 la Diputació de Girona va signar el conveni 

subscrit amb l’ajuntament de Riells i Viabrea per al manteniment i millora de la 

Xarxa viària i de senders del Parc Natural el Montseny, vigent fins el dia 30 de 

novembre de 2019. El conveni inclou un pla de treball per al 2016 i preveu que els 

plans de treball dels anys posteriors seran aprovats per les parts mitjançant les 

addendes corresponents, les quals establiran, si és el cas, les subvencions que 

siguin proposades. 

 

Els tècnics de la Diputació de Girona i l’ajuntament de Riells i Viabrea, han elaborat 

la planificació anual per al 2017 de treballs les actuacions prioritàries d’arranjament 

de les pistes estratègiques i d’ús públic i els senders del Municipi de Riells i Viabrea 

que es detalla en l’Annex inclòs en aquesta addenda.  

 

D’acord amb els punts Segon i Tercer, els Plans de treball amb els pressupostos 

corresponents a les properes anualitats seran sotmesos a aprovació de les parts, 

mitjançant addendes específiques aprovades per decret de Presidència, les quals 

establiran, si escau, la forma de finançament de les actuacions. 

 

Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent plena capacitat per a 

aquest acte, formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents 

 

PACTES 

 

PRIMER. És objecte d’aquesta addenda establir les actuacions prioritàries 

d’arranjament de les pistes estratègiques i d’ús públic i els senders del Municipi de 

Riells i Viabrea en l’àmbit del Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera, 

que per a l’any 2017 es duran a terme segons el programa d’actuacions que es 

detalla en l’Annex inclòs en aquesta addenda.  

 

SEGON. En relació al finançament i pagament de les actuacions recollides al Pla de 

treball 2017, l’aportació de la Diputació de Girona serà de sis mil tres-cents 

quaranta euros i quaranta cèntims (6.340,40€), els quals s’aporten com a quantia 

fixa. Aquesta aportació és compatible amb altres ingressos sempre que la suma 

total no superi l’import del cost de les actuacions. Es considerarà despesa 

subvencionable, la que hagi estat meritada dins del termini de justificació, encara 

que no hagi estat efectivament pagada. 

 

L’aportació de la Diputació de Girona corresponent a l’any 2017 es farà efectiva 

amb càrrec a l’aplicació corresponent de l’any en curs. 

 

El pagament de l’aportació es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació, dins dels 

terminis establerts en el conveni, de la documentació justificativa corresponent. 
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En la quantitat expressada en aquesta clàusula hi estan compreses totes les 

despeses d’execució d’obra; per tant, la quantitat esmentada 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. 

 

TERCER. Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les 

activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat 

que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 

l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. Tampoc no es podrà 

concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

QUART. Per tal de percebre aquesta subvenció, l’Ajuntament haurà de presentar a 

la Diputació, abans del 31 de gener de 2018, la següent documentació: 

 

I. 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. 

II. Certificat del Secretari o interventor de l’ajuntament que acrediti que es 

compta amb totes les autoritzacions i permisos pertinents. 

III. Certificat del Secretari o interventor de l’ajuntament que acrediti que la 

contractació s’ha  realitzat d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 

administrativa. 

 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 

subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En cas que el cost 

justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà per tal que 

no superi el cost. 

 

CINQUÈ. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de 

caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la 

normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la 

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal, desplegada pel reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 

 

SISÈ. La vigència de l’addenda finalitzarà el 31 de desembre de 2017. 

 

SETÈ. Per a totes les altres qüestions relatives als compromisos de les parts, als 

àmbits específics de la col·laboració, i a la comissió de seguiment es mantenen els 

pactes del conveni originari. 

 

ANNEX I. 

PLA DE TREBALL 2017 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE 

RIELLS I VIABREA PER AL MANTENIMENT I LA MILLORA DE LA XARXA 

VIÀRIA I DE SENDERS DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY DEL MUNICIPI 

DE RIELLS I VIABREA. 

 
1. ACTUACIONS A REALITZAR 

Per al manteniment i millora de la XVB del Parc Natural del Montseny, al municipi 

de Riells i Viabrea en l’anualitat 2017, s'inclouen els camins: 
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-  Camí de Riells del Montseny a Fogueres de Montsoriu 

 

2. PRESSUPOST 

Actuacions pressupostades: 

- Actuació Riells-Fogueres de Montsoriu:  

 

o Desbrossada lateral : 890€ 

o Millora del ferm amb aportació de material : 4.350€ 

o Cost : 1.637,50 eur/km 

 

Camí de Riells-Fogueres: 3,2 km x Preu unitari: 1.637,50 €/km: Total.  5.240 € 

 

Pressupost total:   5.240,00€ 

IVA 21% :              1.100,40€ 

 

Pressupost Total:  6.340,40€ (SIS MIL TRES CENTS QUARANTA EUROS I 

QUARANTA CÈNTIMS) 

 

3. PERÍODES D’EXECUCIÓ 

L’execució dels treballs es realitzarà prioritàriament a la primavera. 

 

4. TERMINIS 

Termini màxim d’execució dels treballs: 30 de novembre 2017.” 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR l’addenda transcrita anteriorment al conveni signat el 

21/02/2017 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. Exp. 2016/6578- CN/3531. 

 

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

sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 

 

                

VUITÈ PUNT.-   

PRECS I PREGUNTES 

 

 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 19.15 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, 

 

    L’alcalde                                          La Secretària-Interventora acctal 

Josep Maria Bagot i Belfort                                  Esperança Ferrer i Martínez 
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