ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚM. 023/2017
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 13 de desembre 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
Excusa:
Sra. Adriana Puig i Durbau

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 22-11-2017.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ

A) Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 i última de l’acta de preus
contradictoris, referent a les obres
d’instal·lació d’una caldera
centralitzada de biomassa i distribució de calor als edificis municipals de
Riells i Viabrea.
Vista la certificació d’obres núm. 4 i última referent a les obres d’instal·lació d’una
caldera centralitzada de biomassa i distribució de calor als edificis municipals de
Riells i Viabrea, executades per l’empresa adjudicatària Visió Solar SL, per un
import total de 128.839,13.-€.
Vista l’acta de preus contradictoris emesa en data 29/11/2017.
Vist que els Serveis Tècnics municipals han informat favorablement.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR la certificació d’obres núm. 4 i última, relativa a les obres
d’instal·lació d’una caldera centralitzada de biomassa i distribució de calor als
edificis municipals de Riells i Viabrea., per un import total de 128.839,13.-€, així
com l’acta de preus contradictoris.
SEGON.- DONAR-NE compte al departament de Comptabilitat i tresoreria i
organismes interessats, als efectes pertinents.”

B) Sol.licitud de subvenció extraordinària a la Diputació de Girona – Àrea
de Cooperació Local -, per a obres de reparació i cobriment del dipòsit
d’aigües al nucli de Can Plana
Atesa la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics municipals per a portar a
terme obres de reparació i cobriment del dipòsit d’aigües al nucli de Can Plana.
Atès que l’ajuntament considera totalment justificat l’interés en la realització dels
esmentats treballs i atès que l’import per a la seva realització suposa una forta
despesa per al pressupost municipal vigent.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona – Àrea de Cooperació Local -,
una subvenció extraordinària per a portar a terme les obres de reparació i
cobriment del dipòsit d’aigües al nucli 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
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.
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signatura

de

quanta

QUART.- TRASLLADAR aquest acord la Diputació de Girona - Àrea de Cooperació
Local - i al servei de comptabilitat municipal als efectes oportuns.”

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

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,

A) Designa advocat per a la defensa en el recurs ordinari núm. 836/2017
de la Secció 4ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, interposat pel Departament d’Interior –
Direcció General d’Administració de Seguretat, contra el conveni de
col·laboració entre els cossos de la Guàrdia Municipal de Breda i la Guàrdia
Municipal de Riells i Viabrea.
Atès el recurs ordinari núm. 836/2017 de la Secció 4ª de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat pel
Departament d’Interior – Direcció General d’Administració de Seguretat, contra el
conveni de col·laboració entre els cossos de la Guàrdia Municipal de Breda i la
Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea.
Considerant que s’ha encarregat l’estudi previ de l’assumpte a l’advocat Sr. Jaume
Figueras Coll, col·legiat ICAB 16750, domiciliat professionalment a la Crtra. Vella,
nº 124, CP 08470 – St. Celoni (Barcelona), i que al mateix temps es considera el
professional idoni per a portar el cas.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- COMPARÈIXER al recurs ordinari núm. 836/2017 de la Secció 4ª de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
interposat pel Departament d’Interior – Direcció General d’Administració de
Seguretat, contra el conveni de col·laboració entre els cossos de la Guàrdia
Municipal de Breda i la Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea.
SEGON.- ATORGAR poders tan àmpliament com sigui possible als efectes de
representació i defensa d’aquesta Corporació a l’advocat i procuradors que es
relacionen:
ADVOCAT: Sr. Jaume Figueras Coll, amb núm. de col·legiat ICAB 16750.
PROCURADORS:
De Girona: Sres. Susanna Risquez Campasol, Carmina Janer Miralles.
De Barcelona: Srs. Jaume Asó Roca, Ramon Davi Navarro.
De Madrid: Vicente Ruigómez Muriedas.
TERCER.- FACULTAR a l’alcalde Sr. Josep Maria Bagot i BELFORT, AMB DNI
43.671.272-E, per tal que formalitzi els poders per a plets en nom de l’ajuntament
de Riells i Viabrea a favor dels professionals esmentats en el segon punt d’aquest
acord.
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QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Notaria d’Arbúcies i al servei de
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”

B) Aprovació proposta honoraris advocat per a la defensa en el recurs
contenciós 836/2017 de la Secció 4a. de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Vista la proposta d’honoraris presentada pel Sr. Jaume Figueras Coll amb NIF:
35.010.947W, advocat col·legiat ICAB 16750, de data 12 de desembre de 2017,
per a la defensa en el recurs contenciós 836/2017 de la Secció 4a. de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat
pel Departament d’interior- Dº Gral. d’Administració i Seguretat contra
l’Ajuntament de Breda i l’Ajuntament de Riells i Viabrea, pel conveni de
col·laboració entre els cossos de la Guàrdia Municipal de Breda i la Guàrdia
Municipal de Riells i Viabrea.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ACCEPTAR la proposta d’honoraris per 1.500,00 euros presentada per
l’advocat Jaume Figueras Coll amb NIF: 35.010.947W, amb els següents termes:
1. Pagament de 750,00 euros a la signatura de l’encàrrec i 750 euros en la
fase de contestació de la demanda prèvia presentació de la factura.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida 920 2260401 de serveis jurídics de
l’exercici corrent.
TERCER- COMUNICAR-HO a l’interessat i al Servei de Comptabilitat als efectes
oportuns.”

C) Ajut extraordinari al Banc d’Aliments
Vista la greu problemàtica exposada per la Regidoria de Benestar Social pel que fa
a l’augment continu del nombre de famílies que s’adrecen al Banc d’ Aliments de
Riells i Viabrea en sol·licitud d’ajut.
Vista la necessitat especial que s’origina a les dates de Nadal.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR un ajut extraordinari al Banc d’ Aliments de Riells i
Viabrea, per import de 150,00-€ per al mes de desembre.
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.”

Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea
Tel 972 87 07 52 – Fax 972 87 04 18
ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat

QUART PUNT.ÀREA
D’HISENDA,
SERVEIS
CIUTADANA I RÈGIM INTERN

SOCIALS,

JOVENTUT,

PARTICIPACIÓ

Aprovació de factures
Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les
relacions de factures per un import total de 72.015,02,- €.

CINQUÈ PUNT.ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)

SERVEIS (EXCEPTE SERVEI

Aprovació de la despesa de l’Associació Club Riells i Viabrea
Dins els actes de la 10ª Fira del Bolet 2017 de Riells i Viabrea l'Associació Club
Riells i Viabrea va portar a terme la preparació i desenvolupament de la Fira el
passat mes d’octubre de 2017.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 400,00 euros a l’Associació Club Riells i
Viabrea amb CIF G17780990 en motiu de la col·laboració i preparació de la 10ª Fira
del Bolet 2017.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària 920 480002 de l’exercici
2017.
TERCER.- FER EFECTIU el pagament de 400,00 euros a l’Associació Club Riells i
Viabrea amb CIF G17780990 mitjançant transferència bancària.
QUART.- COMUNICAR-HO
Comptabilitat.”

a

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

les

persones

ESPORTS,

interessades

i

MANTENIMENT

al

Servei

de

D’EDIFICIS

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

SETÈ PUNT.ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I
SERVEI D’ESCOMBRARIES

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions
realitzades.
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VUITÈ PUNT.PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs ni preguntes.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 20.15 hores,
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signantla el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària-Interventora, qui en dono fe,
L’alcalde
Josep Maria Bagot i Belfort
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La Secretària-Interventora
Montserrat Bertran i Roca

