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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
 

Identificació de la sessió 
 
NÚM.  011/2017 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  14 de juny 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 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 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 24-05-2017. 
 
 



 

 
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 

ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat 

 
 

SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 

 

 
A)  EXP.: 59/17 
PROMOTOR: L.M.G   
EMPLAÇAMENT: C/ Pins, nº 64, Urb. Can Salva  
ASSUMPTE: Ampliació d’un garatge existent en planta semisoterrani  
 
Vist l’expedient 59/17 instruït en nom de L.M.G. amb DNI 3809...., en sol·licitud de 
llicència d’obres d’ampliació d’un garatge existent en planta semisoterrani a la 
parcel·la 64 del carrer Pins, de la urbanització Can Salva. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Armand Garcia 
Bartolomé, en data 05.06.2017, on diu: 
 

“<...> 
Atès l’exposat anteriorment, s’informa FAVORABLEMENT l’atorgament de la 
llicència d’obres a la Sra. L.M.G. per a l’ampliació d’un garatge existent en 
planta semisoterrani a la finca del carrer del Pins, 46, per ajustar-se al 
planejament urbanístic vigent en Riells i Viabrea i en compliment del contingut de 
l’article 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, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, com a informe de caràcter tècnic. 
 
El pressupost d’execució material per a l’execució de les obres comprovat per 
aquests Serveis Tècnics sobre la base de la fitxa de característiques aportada és de 
18.958,89 €, per la qual cosa caldrà practicar liquidació complementària de 
l’ICIO.” 
 

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: 

                                                  
“PRIMER.- ATORGAR a L.M.G. amb DNI 3809....., llicència municipal d’obres 
d’ampliació d’un garatge existent en planta semisoterrani a la parcel·la 64 del 
carrer Pins, de la urbanització Can Salva. 
 
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 21/03/2017, en els següents 

termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                          564,13€ 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/16.118,00 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                            132,17€ 
 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/16.118,00 
 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/16.118,00                         161,18€ 
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€ 
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   IMPORT TOTAL INGRESSAT EN DATA 30/03/2017:                              

1.041,92€ 

 
QUART.- APROVAR la liquidació complementària, en base a la diferència del 
pressupost presentat amb el pressupost sobre la base de la fitxa de característiques 
aportada, d’acord amb l’informe tècnic transcrit, efectuada en els següents termes: 
 
- P.E.M. FITXA DE CARACTERÍSTIQUES  - P.E.M. Presentat  = BASE 
- 18.958,89 – 16.118,00 = 2.840,89 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                            99,43€ 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/2.840,89 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                              23,29€ 
 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/2.840,89 
 Fiança de l’1% s/2.840,89                                      28,41€ 

                       

   IMPORT TOTAL A INGRESSAR:           151,13€ 

 
CINQUÈ.- 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.” 
 
 

B) EXP.: 62/17 
PROMOTOR: I.E.P.   
EMPLAÇAMENT: Ordenació Riells i Viabrea, nº 424 
ASSUMPTE: Garatge i traster adossat a un habitatge unifamiliar  
 
Vist l’expedient 62/17 instruït en nom de I.E.P. amb NIE X628....., en sol·licitud de 
llicència d’obres de construcció d’un garatge i traster adossat a un habitatge situat 
a la parcel·la 424 de la urbanització Ordenació Riells i Viabrea. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles 
Blázquez Lajara, en data 05.06.2017, on diu: 
 
“<...> 

I N F O R M A 
 
Es proposa la construcció d’una edificació annexa a l’habitatge existent destinada a 
garatge en planta baixa i traster en planta soterrani. 
 
La superfície construïda corresponent a la construcció annexa projectada es de 

17,92m2 en planta baixa destinada a garatge i 17,92m2 de traster en planta 
soterrani, adossat a l’habitatge unifamiliar aïllat existent. 
 
La parcel·la 424 es troba dins el polígon d’actuació Pam-d Ordenació Riells i 
Viabrea. Amb la gestió urbanística del sector, s’ha redactat el Projecte de 
Reparcel·lació de Can Salvà 2a Fase, aprovat definitivament 27/04/2015, de 
caràcter econòmic per determinar els coeficients de participació i redistribució de 

càrregues ; en el que existeixen discrepàncies entre la finca registral 1729 
d’aportació i la resultant del projecte reparcel·lació, així com amb la cadastral. En 
tot no es resolgui aquestes diferències, a efectes per comprovació de paràmetre 
urbanístics, es considera la parcel·la existent abans de l’aprovació del projecte de 
reparcel·lació. 
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El immoble compleix tots els paràmetres d’aprofitament de la qualificació 
urbanística de zona d’Edificació Unifamiliar Aïllada, clau 5, subzona 5c: ciutat jardí 

extensiva, regulada per l’article 126 de la normativa urbanística, per una parcel·la 
amb pendent inferior al 30%. 
 
Amb RE 1812 de data 26/05/2017, s’aporta la documentació requerida en el Decret 
d’Alcaldia 186/1017 de data 12 de maig i per tant, PROCEDEIX la concessió de la 
llicència municipal d’obres. Però cal realitzar liquidació complementària per la 
diferència entre el pressupostos d’execució material declarat i el comprovat de 
1.218,00€”. 
 
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: 

                                                  

“PRIMER.- ATORGAR a I.E.P. amb NIE X628....., llicència municipal d’obres 
garatge i traster adossat a un habitatge situat a la parcel·la 424 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 data 30/03/2017, en els següents 
termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                          624,82€ 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/17.852,00 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                            146,39€ 
 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/17.852,00 
 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/17.852,00                                         178,52€ 
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 INGRESSAT EN DATA 30/03/2017:           1.134,17€ 

 
QUART.- APROVAR la liquidació complementària, en base a la diferència del 
pressupost presentat amb el pressupost sobre la base de la fitxa de característiques 
aportada, d’acord amb l’informe tècnic transcrit, efectuada en els següents termes: 
 
- P.E.M. FITXA DE CARACTERÍSTIQUES  - P.E.M. Presentat  = BASE 
- 19.070,00 – 17.852,00 = 1.218,00 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                            42,63€ 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/1.218,00 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                                9,99€ 
 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/1.218,00 
 Fiança de l’1% s/1.218,00                                      12,18€ 

                       

   IMPORT TOTAL A INGRESSAR:           64,80€ 
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CINQUÈ.- 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.” 
 
 
C) EXP.: 82/17 
PROMOTOR: V.H.   
EMPLAÇAMENT: C/ Turó de les Olles, nº 334, Urb. Boscos de la Batllòria  
ASSUMPTE: Tancament porxo d’entrada amb reforma paviment interior i 
modificació tanca exterior per accés de vehicle 
 
Vist l’expedient 82/17 instruït en nom de V.H amb NIE X618......, en sol·licitud de 
llicència d’obres de tancament de porxo d’entrada amb reforma de paviment 
interior i modificació de la tanca exterior per accés de vehicles a la parcel·la 334 del 
carrer Turó de les Olles, de la urbanització Boscos de la Batllòria. 
 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles 
Blazquez Lajara , en data 05.06.2017, on diu: 
 
“<...> 
Es proposa la reforma de la terrassa coberta d’entrada en planta baixa d’un 
habitatge unifamiliar existent, amb una superfície construïda de 11,50m2, com 
vestíbul d’entrada i pavimentació de sala interior, previ anivellació a la mateixa cota 
de superfície 32,50 m2. 
I actuacions exteriors es procedirà a la pavimentació de l’accés de vehicles de 
superfície  37,50m2 , i el desplaçament de la tanca exterior per correspondre amb 
la perpendicular del garatge existent. 
 
El immoble compleix tots els paràmetres d’aprofitament de la qualificació 
urbanística de zona d’Edificació Unifamiliar Aïllada, clau 5, subzona 5b: ciutat jardí 

semi-intensiva, regulada per l’article 126 de la normativa urbanística, per una 
parcel·la amb pendent inferior al 30% ; i no es modifica cap paràmetre urbanístic 
de la parcel·la, al tractar-se de treballs de reforma de l’edificació existent. 
Es justifica el compliment de la pavimentació dels espais lliures de parcel·la, al ser 
el total del 75m2, inferior al  30% dels espais lliures. 
 
Revisat el pressupost d’execució material amb el tècnic redactor, s’adopta un nou 

pressupost modificat per un import de 14.480,63€ 
 
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. Però cal realitzar 
liquidació complementària per la diferència entre el pressupostos d’execució 
material declarat i el comprovat de 8.436,46€” 
 

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: 

                                                  
“PRIMER.- ATORGAR a V.H. amb NIE X618....., llicència municipal d’obres de 
tancament de porxo d’entrada amb reforma de paviment interior i modificació de la 

tanca exterior per accés de vehicles a la parcel·la 334 del carrer Turó de les Olles, 
de la urbanització Boscos de la Batllòria. 
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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 06/04/2017, en els següents 
termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                          211,55€ 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/6.044,17 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                              49,56€ 
 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/6.044,17 
 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/6.044,17                                      60,44€ 
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 INGRESSAT EN DATA 07/04/2017:           505,99€ 

 
QUART.- APROVAR la liquidació complementària, en base a la diferència del 
pressupost presentat amb el pressupost sobre la base de la fitxa de característiques 
aportada, d’acord amb l’informe tècnic transcrit, efectuada en els següents termes: 
 

- P.E.M. FITXA DE CARACTERÍSTIQUES  - P.E.M. Presentat  = BASE 
- 14.480,63 – 6.044,17 = 8.436,46 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                          295,27€ 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/8.436,46 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                              69,18€ 
 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/8.436,46 
 Fiança de l’1% s/8.436,46                                      84,36€ 
 

                         IMPORT TOTAL A INGRESSAR:           448,81€ 
 
CINQUÈ.- 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 
 

 

Canvi de representant de l’ajuntament al consell escolar de la SIN El Bruc  
 
Atès que per resolució d’Alcaldia núm. 564/2016, de 23 de novembre, es va 
acordar designar representant de l’ajuntament per tal de formar part del consell 
escolar de la SIN El Bruc, al regidor de l’àrea d’Educació, Sr. Felipe Juan González i 
Martín.   
 
Atès que per qüestions d’organització interna es considera més idoni que la persona 
que representi a l’ajuntament en aquesta entitat sigui la responsable de l’àrea de 
Joventut, Na Adriana Puig i Durbau.  
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del regidor Sr. Felipe Juan 
González i Martín, com a representant de la corporació al consell escolar de la SIN 
El Bruc.   
 
SEGON.-  DESIGNAR representant de l’ajuntament per tal de formar part del 
consell escolar de la SIN El Bruc, a la regidora de l’àrea de Joventut, Na Adriana 
Puig i Durbau. 
 
TERCER.- RATIFICAR aquest acord a la propera sessió plenària que se celebri.   
 
QUART.- TRASLLADAR aquest acord a l’equip directiu de la SIN El Bruc, als 
efectes oportuns.” 
  

 

QUART PUNT.-  
ÀREA D’HISENDA, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I RÈGIM INTERN 
 

 
A) Aprovació de factures 
 
Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les 
relacions de factures per un import  total de 51.086,61,- €. 
 
 
B) Sol·licitud de bonificació del 50% del rebut de la taxa per la prestació 
del servei d’escombraries 

Vista la instància presentada per la Sra. L.T.B., amb DNI 5217....., Reg. Entrada 
Núm. 1.793, de data 25/05/2017, demanant una bonificació del 50% del rebut de 
la taxa per la prestació del servei d’escombraries de l’habitatge situat al C/ Ginesta, 
núm. 32 d’aquest terme municipal. 
 
Atès el que disposa l’art. 5è.1 de l’O.F. nº 8. Reguladora de les taxes per a l’exercici 
i prestació de serveis de competència local. Annex 5. Taxa per la prestació del 
servei d’escombraries: “De conformitat amb el que preveu l’art. 24.2 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran d’una bonificació del 50%, els jubilats, 
pensionistes i altres subjectes passius d’escassa capacitat econòmica, sempre que 
els ingressos líquids del conjunt familiar resident en un mateix habitatge no sigui 
superior a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), segons informe 
dels Serveis Socials, igualment l’Ajuntament podrà concedir l’esmentada bonificació 

quan els ingressos de la unitat familiar excedeixin l’IPREM en no més d’una quarta 
part d’aquests i els Serveis Socials ho considerin oportú, amb informe motivat. Els 
contribuents hauran d’ajuntar a la sol·licitud de la bonificació la declaració de la 
Renda de l’Agència Tributaria de tots els membres de la unitat familiar”. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Socials on s’informa que la Sra. L.T.B., amb DNI 
5217....., reuneix els criteris econòmics establerts en l’esmentada ordenança. 
 
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció favorable a l’acceptació de la bonificació 
del 50% del rebut de la taxa per la prestació del servei d’escombraries. 
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 

unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- ATORGAR  a la Sra. L.T.B., una bonificació del 50% del rebut de la 
taxa per la prestació del servei d’escombraries, de l’habitatge situat al C/ Ginesta, 
núm. 32, d’aquest terme municipal. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al Servei de Gestió 
Tributària del Consell Comarcal de la Selva, als efectes oportuns.” 
 
 
C) Sol·licitud reconeixement de trienni a la Sra. Rosa Mª Jiménez Sánchez 
 
El dia 01-06-17, la treballadora Sra. Rosa Mª Jiménez Sánchez, va fer 12 anys de 
serveis efectius a l’ajuntament. 
 
Atès l’expedient personal del sol·licitant, on consta com a data d’alta com a 

personal de l’ajuntament, el dia  01-06-2005.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. Rosa Mª Jiménez Sánchez, el 4art. trienni de 
serveis efectius a l’ajuntament, amb efectes des del dia 01-07-2017, 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.” 

 
 
D) Sol·licitud reconeixement de trienni al Sr. Ramon Pérez Cervera 
 
El dia 02-06-17, el treballador Sr. Ramon Pérez Cervera, va fer 9 anys de serveis 
efectius a l’ajuntament. 
 

Atès l’expedient personal del sol·licitant, on consta com a data d’alta com a 
personal de l’ajuntament, el dia  02-06-2008.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- RECONÈIXER al Sr. Ramon Pérez Cervera, el 3er. trienni de serveis 

efectius a l’ajuntament, amb efectes des del dia 01-07-2017, 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.” 
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E) Proposta d’ajut econòmic per pagar part colònies  

 
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar part de les 

colònies dels menors Exp. 10/17. 

 
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 65,00.-€ per pagar una part de les 
colònies dels menors. 
 
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.” 
 
 
F) Proposta d’ajut econòmic per pagar transport escolar 
 
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar transport escolar 
per la menor que fa un curs de Garantia Juvenil a Granollers gestionat des de 
l’espai jove  Exp. 09/17. 

 
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 65,00.-€ per pagar el transport 
escolar. 
 
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.” 
 
 
G) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 1er. 
semestre/17 de la parada núm. 3 

 
Vista la instància presentada pel Sr. S.L. , demanant el fraccionament del 
pagament del pendent de les taxes del mercat setmanal, parada núm. 3, per import 
de 378,36 €.  
 
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.” 
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Vist l’informe de Secretaria – Intervenció 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. 3, per un import de 
378,36  €. 
 
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. 3, per import total de  379,51 €, dels quals 1,15 € corresponen a 
interessos de demora, de la següent manera: 
 

Data 
abonament 

Període 
liquidació 
interessos 

Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

05-07-17 12/06/17 
al 05/07/17 

24 378,36 € 3 0,70 € 189,88 € 

05-08-17 06/07/17 
al 05/08/17 

31 189,18 € 3 0,45 € 189,63 € 

 

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: Said Litime. 
Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 3 mercat setmanal. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 
H) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 1er. 
semestre/17 de la parada núm. 95 
 
Vista la instància presentada pel Sr. J.P.P. , demanant el fraccionament del 
pagament de la taxa del mercat del 1er. semestre/17 de la parada núm. 95, per 
import de 315,30 €.  
 
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 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. 95, per un import de 
315,30  €. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
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“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. 95, per import total de  317,10 €, dels quals 1,80 € corresponen a 
interessos de demora, de la següent manera: 
 
Data 
abonament 

Període 
liquidació 
interessos 

Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

05-07-17 12/06/17 
al 05/07/17 

24 315,30 € 3 0,66 € 79,49 € 

05-08-17 06/07/17 al 
05/08/17 

31 236,47 € 3 0,57 € 79,40 € 

05-09-17 06/08/17 al 
05/09/17 

31 157,64 € 3 0,76 € 79,21 € 

05-10-17 06/08/17 al 
05/10/17 

30 78,81 € 3 0,76 € 79,02 € 

 

SEGON.- Pagament: 
L’import de la taxa s’haurà d’ingressar a la Tresoreria municipal en els terminis 
abans esmentats. 
 
El venciment del termini d’ingrés sense que s’hagi efectuat el pagament, 
determinarà l’inici del període executiu i la recaptació s’efectuarà pel procediment 
de constrenyiment, de conformitat amb l’art. 161 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributaria. 
 
L’ ingrés el podeu fer als següents números de compte:  
 

- Banc Popular ES77 0075 0969 00 0660000271. 
- La Caixa  ES75 2100 4570 2702 00000199 

 

Titular: Juan Palacios  
Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 95 mercat setmanal. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 
I) Contractació del servei d’assessorament i assistència laboral 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 11/05/2015, va adjudicar el contracte de 
serveis d’assessorament i assistència laboral pel departament de règim intern de 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea a l’empresa GV-Assessors Barcelona, S.L.P, per un 
import anual de 4.138,20 euros anuals, IVA inclòs. 

 
Finalitzat el termini pel qual es va acordar aquest servei, i en concordança amb el 
que disposa l’article 6 del plec de clàusules administratives que regeixen el 
contracte i l’article 303.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que disposa es podrà preveure 
la pròrroga del contracte. 
 
Atès que hi ha partida consignada al pressupost vigent municipal. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
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“PRIMER.- PRORROGAR el contracte de serveis d’assessorament i assistència 
laboral pel departament de règim intern de l’Ajuntament de Riells i Viabrea a 

l’empresa GV-Assessors Barcelona, S.L.P, per un import anual de 4.138,20 euros 
anuals, IVA inclòs, pel termini d’un any amb efectes a partir del 13/06/2017. 
 
SEGON.- IMPUTAR  la despesa  a la partida  corresponent del pressupost vigent 
municipal. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura dels documents escaients per 
formalitzar el present acord. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de 
Comptabilitat.” 
 
 

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 2017, de l’Organisme Autònom  de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, DIPSALUT, publicat al BOP de Girona nº 108 de data  07-06-2017. 
 
Ateses les bases específiques reguladores que l’han de regir, publicades al BOP de 
Girona núm. 128 de 06/07/2016. 
 
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.  
 
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 

 

 
A) Sol·licitud de subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya - per a 
l’elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus  

 
Vista la Resolució TES/790/2017, de 10 d’abril, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya -,  
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a 
projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, 
publicada  al DOGC núm. 7352 de data 19-04-2017. 
 
Vista la Resolució TES/858/2017, de 19 d’abril, de convocatòria per a la concessió 
de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de 
residus municipals, publicada  al DOGC núm. 7356 de data 25-04-2017. 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya -,   una subvenció per 
a l’elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus.  
 
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.-  NOTIFICAR aquest acord  al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya -,  i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 

B) Sol·licitud de subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya - per a la línia 
d’elaboració de diagnosis de la recollida selectiva i plans d’actuació per a la 
nova implantació, ampliació o millora de la recollida selectiva  
 
Vista la Resolució TES/791/2017, de 10 d’abril, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya -,  
per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de 
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, 
publicada  al DOGC núm. 7352 de data 19-04-2017. 
 
Vista la Resolució TES/860/2017, de 19 d’abril, de convocatòria per a la concessió 
de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica de residus municipals, publicada  al DOGC núm. 7356 de data 25-04-

2017. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
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“PRIMER.- SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya -,   una subvenció per 

a la línia d’elaboració de diagnosis de la recollida selectiva i plans d’actuació per a la 
nova implantació, ampliació o millora de la recollida selectiva. 
 
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.-  NOTIFICAR aquest acord  al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya -,  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 21.00 hores, 
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-
la el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària-Interventora, qui en dono fe, 
 
    L’alcalde                                          La Secretària-Interventora  
 
 
 

 
 
 
 
Josep Maria Bagot i Belfort                                 Montserrat Bertran i Roca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


