ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚM. 20/2016
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 26 d’octubre 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
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 13-10-2016.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ
Llicència municipal d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar a
la parcel·la 972 de la urbanització Junior Park.
Vist l’expedient 149/16 instruït en nom de Rolf Friedrich Köhler, amb NIF
X1823434V, en sol·licitud de llicencia d’obres per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar a la parcel·la 972 de la urbanització Junior Park.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Armand García
Bartolomé, en data 24/10/2016.
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 Rolf Friedrich Köhler, llicència municipal d’obres per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar a la parcel·la 972 de la urbanització Junior
Park.
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:
o
o

o
o
o

Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
3.622,08 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/103.488,00
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
848,60 €
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/103.488,00
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2
34,44 €
Per cada expedició de placa d’obres.
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 4:
69,30 €
Taxa per la prestació del servei de clavegueram
Fiança de l’1% s/103.488,00
1.034,88 €
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 €

IMPORT TOTAL INGRESSAT EN DATA 25/07/2016:

5.759,30 €

QUART.- 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,
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT

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

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,

Sol·licitud per tal que la Biblioteca Municipal de Riells i Viabrea entri a
formar part del Mapa de Lectura Pública de Catalunya com a biblioteca filial
Des de l'any 2008 Riells i Viabrea disposa de biblioteca. Aquesta s'obre les tardes
de dilluns a divendres i els matins de dimarts i dissabte. A més del servei de
lectura, consulta, préstec i Internet, la biblioteca és centre col·laborador ACTIC,
organitza Hora del Conte mensualment i Club de Lectura cada dos mesos.
Vista la possibilitat de poder sol·licitar als Serveis Regionals de Suport a la Lectura
Pública de la Diputació de Girona que la Biblioteca Municipal de Riells i Viabrea
pugui entrar a formar part del Mapa de Lectura Pública de Catalunya com a
biblioteca filial.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- SOL·LICITAR als Serveis Regionals de Suport a la Lectura Pública de
la Diputació de Girona que la Biblioteca Pública Municipal CEIP El Bruc de Riells i
Viabrea pugui entrar a formar part del Mapa de Lectura Pública de Catalunya com a
biblioteca filial.
SEGON.- COMPROMETRE'NS a acomplir amb les obligacions d'equipament, servei
i d'altres que se'ns marqui des dels Serveis Regionals de Suport a la Lectura Pública
de la Diputació de Girona.
TERCER.- COMUNICAR-HO a les persones interessades.”

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 per un import total de 32.634,60,- €.
B) Proposta per l’adhesió al servei d’atenció psicològica del Consell
Comarcal de la Selva
Vista la modificació de l’addenda al conveni marc entre el Consell Comarcal de la
Selva i l’ajuntament de Riells i Viabrea, per incloure un servei d’atenció psicològica
vinculada al SIAD, durant l’exercici 2016, que transcrita literalment diu el següent:
“La Comissió Permanent del consell Comarcal en sessió de 1 de març de 2016 va
aprovar el contingut íntegre de les Addendes als Convenis Marc que inclouen la
prestació dels serveis especialitzats durant l’any 2016 i que s’han formalitzat entre
el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments de la comarca.
Amb posterioritat s’ha considerat necessària la incorporació i/o ampliació d’altres
serveis socials o especialitzats en alguns municipis.
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L’ajuntament de Riells i Viabrea ha sol·licitat ampliar l’addenda del Conveni Marc de
serveis socials per l’any 2016 amb la inclusió d’un servei d’atenció psicològica
vinculat al SIAD que consisteix en 8 hores mensuals ( 4 hores cada 15 dies) durant
4 mesos ( de setembre a desembre) i a càrrec de la psicòloga del SIAD que presta
aquest servei.
Atesa la conformitat de l’Ajuntament i del servei de benestar social, l’informe tècnic
favorable de data 17 d’agost de 2016 i l’informe favorable de secretaria de data 17
d’agost de 2016.
Fonaments de dret:
L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix en favor
dels Ajuntaments, entre altres, les següents competències: crear i gestionar,
establir els centres i els serveis corresponents i complir les funcions pròpies dels
serveis socials bàsics.
L’apartat segon d’aquest article estableix que el Consell Comarcal supleix als
ajuntaments de menys de 20.000 habitants en la titularitat d’aquestes
competències sempre i quan aquests no estiguin en condicions d’assumir-les
directament o mancomunadament.
Acord Marc entre el departament de Benestar Social i Família l’ACM i la FMC de 21
de desembre de 2015 per a la cooperació i col·laboració en matèria de serveis
socials, altres programes relatius a benestar social i polítiques d’igualtat per al
període 2016-2019 amb caràcter previ a la formalització del Contracte-Programa.
L’art. 307 i següents del Decret 179/1995 de reglament d’obres, activitats i serveis
i arts. 6 a 9de la llei 30/1992 de règim jurídic i procediment administratiu regulen
l’objecte, contingut, elements i demès característiques dels Convenis
interadministratius de col·laboració. L’art. 57 de Llei 7/1985 de bases de règim local
a Catalunya estableix les competències municipals en l’àmbit dels serveis socials i
les formules de col·laboració per a la seva prestació.
Acord plenari del Consell Comarcal de 21-07-2016 que delega competències a favor
de la Comissió Permanent relatives a l’aprovació de Convenis.
Acords:
En conseqüència, es proposa a la Comissió Permanent del Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer.- Aprovar la modificació de l’Addenda als Conveni Marc regulador respecte
a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats al municipi de Riells i
Viabrea per a incloure un servei d’atenció psicològica vinculat al SIAD per a
l’ampliació del servei d’atenció psicològica vinculat al SIAD que consisteix en 8
hores mensuals (4 hores cada 15 dies) durant 4 mesos (de setembre a desembre
del 2016) d’acord amb el projecte i informe tècnic que consten a l’expedient.
Segon.- Facultar expressament al President del Consell Comarcal pel
desenvolupament del present acord i per la formalització i signatura de la
modificació de l’Addenda assenyalada inclòs l’atorgament mitjançant escriptura
pública davant notari si s’escau.
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Tercer.- Notificar el present Acord a l’ajuntament de Riells i Viabrea, al Servei de
Benestar Social del Consell Comarcal i a la secretaria i intervenció als efectes
pertinents.”
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR l’adhesió a la modificació de l’addenda per tenir servei
atenció psicològica al municipi de Riells i Viabrea.
SEGON.- APROVAR la despesa de 27,00€/hora a 8 hores mensuals, un total de
216,00€ mensuals i imputar a la partida corresponent del pressupost vigent.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al departament de Benestar Social del
Consell Comarcal de la Selva i al servei de comptabilitat municipal als efectes
oportuns.”
C) Proposta d’ajut social per beques llibres a famílies amb dificultats
econòmiques
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut social per beques llibres a famílies
amb dificultats econòmiques Exp. 22/16, de la qual s’adjunten els expedients i la
quantitat sol·licitada per cadascú.
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 l’ajut de Benestar Social per beques de llibres que consta a
l’expedient per import total de 2934.27.-€.
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a Serveis Socials i al servei de comptabilitat
municipal, als efectes oportuns.”

D) Aprovació de les despeses d’assessorament
octubre/2016

al Sr. Isidre Llucià,

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.
Vist el full d’assessorament puntual del Sr. ISIDRE LLUCIÀ i SABARICH amb NIF:
37.655.059B pel mes d’octubre, per un import de 2.150,00 euros amb descompte
IRPF de 645,00 euros, import líquid 1.505,00 euros.
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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 mes d’octubre, per un import de 2.150,00 euros amb
descompte IRPF de 645,00 euros, import líquid 1.505,00 euros.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a les partides 920 2270602 del pressupost vigent.”
CINQUÈ PUNT.ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)

SERVEIS (EXCEPTE SERVEI

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions
realitzades.
SISÈ PUNT.ÀREA
DE
SANITAT,
TIC,
MUNICIPALS I HABITATGE

ESPORTS,

MANTENIMENT

D’EDIFICIS

Concessió de l’import atorgat per la Diputació de Girona dins la línia de
subvencions per al foment de l’activitat físicoesportiva programa A4, a
l’esportista Jana Sánchez Nequi
Atès l’acord pres per la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona de data
04/10/2016, concedint a l’ajuntament de Riells i Viabrea, en el marc del programa
A4 de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins d’esports
individuals, exercici 2016, la quantitat de 304,71,-€.
Atès que el punt sisè de l’esmentat acord assenyala que caldrà un acord de
l’Ajuntament on s’aprova la concessió de l’ajut a l’esportista Jana Sánchez Nequi.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR la concessió de l’ajut atorgat per la Diputació de Girona a
l’ajuntament de Riells i Viabrea en el marc del programa A4 de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes gironins d’esports individuals, exercici
2016, per import de 304,71,-€, a l’esportista Jana Sánchez Nequi, DNI 45.171.981G.
SEGON.- L’abonament de l’esmentada quantitat a l’esportista es farà efectiu una
vegada l’ Ajuntament hagi rebut l’ ingrés corresponent per part de la Diputació de
Girona.
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.- 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
A) Adjudicació del contracte de serveis d’assessorament en la prestació del
servei d’aigua
És objecte d’aquesta contractació els serveis d’assessorament i informació sobre les
diferents opcions per a la prestació del servei d’aigua, així com l’anàlisi de l’estat
actual de la prestació d’aquest servei en el municipi de Riells i Viabrea.
Ates que es tracta d’un tipus de contracte molt especialitzat, aquest Ajuntament
necessita de l’assessorament d’una empresa que tingui experiència en aquest
sector.
L’empresa Heras enginyers ha presentat un pressupost de 6.000,00€, IVA no
inclòs, per a la realització d’aquest servei.
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).
Atès l’import d’aquest servei, d’acord amb l’article 138.3 de TRLCSP, es tracta d’un
contracte menor, el qual pot adjudicar-se de manera directa a qualsevol empresari
amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació necessària per a la prestació.
Tanmateix i atenent el que disposa l’article 111 TRLCSP, la tramitació de l’expedient
només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura
corresponent.
L’empresa Hera enginyers compleix amb les condicions de capacitat i solvència per
a contractar amb el sector públic.
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 la despesa adjudicant el contracte de serveis
d’assessorament i informació sobre les diferents opcions per a la prestació del
servei d’aigua, així com l’anàlisi de l’estat actual de la prestació d’aquest servei en
el municipi de Riells i Viabrea a l’empresa Heras enginyers.
SEGON.- L’import del contracte s’estableix en la quantitat de 6.000,00 euros, IVA
no inclòs, que serà satisfeta prèvia la presentació de la corresponent factura i
mitjançant ingrés en el compte corrent que l’adjudicatari designi, un cop entregat
els treballs objecte d’aquest contracte.
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TERCER.- IMPUTAR
municipal.

la despesa

a la partida

corresponent del

pressupost

QUART.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura dels documents escaients per
formalitzar el present acord.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de
Comptabilitat dins el termini de 10 dies.”
B) Aprovació pagament despesa a l’Associació Casal d'Avis de Riells i
Viabrea
Vist que durant els actes de l'Homenatge a la Vellesa 2016 i de la Festa Major
2016, l’Associació Casal d'Avis de Riells i Viabrea, va organitzar el ball de
l'Homenatge a la Vellesa i el Torneig de Petanca entre el Club Petanca Arbúcies i el
Casal d'Avis de Riells i Viabrea durant la Festa Major.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR la despesa i ordenar el pagament de 210€ a l'Associació
Casal d'Avis de Riells i Viabrea en concepte d'organització del ball de l'Homenatge a
la Vellesa i també el pagament de 250€ a mateixa Associació Casal d'Avis de Riells i
Viabrea en concepte d'organitzar el Torneig de Petanca entre el Club Petanca
Arbúcies i el Casal d'Avis de Riells i Viabrea durant la Festa Major.
SEGON.- IMPUTAR aquesta despesa de 460€ a la partida 920 4800002 del
pressupost municipal 2016.
TERCER.- COMUNICAR-HO
Comptabilitat.”

a

les

persones

interessades

i

al

Servei

de

C) Sol.licitud de subvenció extraordinària a la Diputació de Girona, per a
portar a terme els treballs pel manteniment i millora de la xarxa de camins
dins el Parc Natural del Montseny, pertanyents al terme municipal de Riells
i Viabrea.
Atesa la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics municipals per a portar a
terme el manteniment i millora de la xarxa de camins dins el Parc Natural del
Montseny, pertanyents al terme municipal de Riells i Viabrea.
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.
A la vista del que s’exposa, 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 Presidència -, una
subvenció exclosa de concurrència pública per a portar a terme els treballs pel
manteniment i millora de la xarxa de camins dins el Parc Natural del Montseny,
pertanyents al terme municipal de Riells i Viabrea.
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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.- TRASLLADAR aquest acord la Diputació de Girona -Àrea de Presidènciai 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 20.45 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 acctal, qui en dono
fe,
L’alcalde
La Secretària-Interventora accidental

Josep Maria Bagot i Belfort

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

Esperança Ferrer i Martínez

