ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
NÚM. 004/2017
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 22 de febrer 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 08-02-2017.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ
A) Sol.licitud de subvenció a 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 l’ edicte d’ aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions
per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial per a l’any 2017,
publicat al BOP nº 23 de data
02-02-2017, i la convocatòria corresponent
publicada al BOP nº 32 de data 15-02-2017.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona - Servei de Monuments - una
subvenció per a portar a terme l’actuació "Projecte de consolidació de la Torre d'en
Pega. Fase I”, dins la convocatòria per a la restauració i conservació d’immobles
d’interès patrimonial, exercici 2017.
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.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servei de
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”

B) EXP.: 17/17
PROMOTOR: Jordi Alonso Xamaní
EMPLAÇAMENT: Junior Park, 533
ASSUMPTE: Piscina descoberta d’ús privat
Vist l’expedient 17/17 instruït en nom de Jordi Alonso Xamaní, amb DNI
43674619B, en sol·licitud de llicencia d’obres per piscina descoberta d’ús privat a la
parcel·la 533 de la urbanització Junior Park.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles
Blázquez i Lajara, en data 16/02/2017.
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 Jordi Alonso Xamaní, amb DNI 43674619B, llicència
municipal d’obres per piscina descoberta d’ús privat a la parcel·la 533 de la
urbanització Junior Park.
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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 els següents termes:
o
o

o
o

Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:
333,21 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/9.520,30
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
78,07 €
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/9.520,30
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2
34,44 €
Per cada expedició de placa d’obres.
Fiança de l’1% s/9.520,30
95,20 €
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
988,25 €

IMPORT TOTAL INGRESSAT EN DATA 05/02/2017:

1.529,17 €

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.”
C) Adjudicació del contracte de serveis d’assessorament i assistència
d’àrees administratives
És objecte d’aquesta contractació els serveis la contractació, pel procediment obert,
del servei d’assistència i assessorament d’àrees administratives per una millor
gestió, que es concreta en les següents funcions/activitats:
-

Especial dedicació a l’àrea de transparència
Creació de l’àrea d’habitatge, i la seva supervisió
Tramitació de l’inventari de béns de la Corporació
El tècnic/a haurà de tractar directament amb l’alcaldia, informant de les
diferents actuacions, tant les que estiguin en curs, com les s’hagin d’iniciar.
Assistir a les reunions que l’alcaldia consideri necessàries, tant en les
dependències municipals com en les seus d’altres Administracions i/o
institucions. Aquestes reunions es procurarà que sigui dintre de l’horari
establert; en cas de siguin fora d’horari, el licitador podrà oferir, com a
millora, una bossa d’hores anuals, en tot cas serà consensuat amb l’Alcaldia.
Els desplaçaments, per aquestes reunions, s’abonaran el quilometratge,
peatges i/o pàrquings, d’acord amb la legislació vigent.

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.
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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 i assessorament d’àrees administratives, per import màxim de
75.000,00.- €, sense IVA, i amb una durada de 24 mesos, amb possibilitat de
pròrroga de 12 mensualitats, sense que la durada de la seva vigència, incloses les
pròrrogues, pugui excedir de 3 anys (36 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.”

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

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,

Aprovació del conveni entre la mercantil NOSOLOMEDIA SL i l’ajuntament
de Riells i Viabrea, relatiu a la promoció del municipi
Vist el projecte del conveni entre la mercantil NOSOLOMEDIA SL i l’ajuntament de
Riells i Viabrea, relatiu a la promoció del municipi, quina transcripció literal és la
següent:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA I NOSOLOMEDIA,
SL.
Riells i Viabrea, ....... de ........... de 2017
REUNITS:
D’una part, el senyor Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde de l’ AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA, en nom i representació de l’entitat local que presideix, trobantse expressament facultat per aquest acte.
I, d’altra part, el senyor David Molero i Sabaté amb DNI 77.911.590-X actuant amb
plens poders de signatura en qualitat de soci, en representació de la mercantil
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NOSOLOMEDIA, SL., amb NIF B-55254619, i seu social al carrer
Casademont, 34 amb codi postal 17240 de Llagostera, província de Girona.

Ricard

Les parts es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de
PATROCINI INFORMATIU i,
MANIFESTEN:
I. Que NOSOLOMEDIA, S.L. és una mercantil que desenvolupa un dels seus
principals productes, “LA SELVA TV” com un instrument informatiu de format
audiovisual que projecta la realitat comarcal de La Selva, de la qual Riells i Viabrea
en forma part.
II. Que l’ AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA (d’ara endavant, AJUNTAMENT) té
entre els seus objectius, d’una banda, la promoció del municipi i els seus valors
propis, i, d’altra banda, la comunicació pública rigorosa, veraç i basada estrictament
en criteris periodístics que permetin projectar la realitat municipal de Riells i
Viabrea des de la objectivitat i neutralitat estricta.
III. Que és la voluntat de l’Ajuntament donar suport a la tasca desenvolupada per
la mercantil NOSOLOMEDIA, S.L. en el projecte anomenat “LA SELVA TV”. En
conseqüència i de conformitat amb els antecedents exposats, les parts atorguen
aquest conveni de patrocini amb subjecció als següents:
ACORDS
PRIMER.- És objecte d’aquest conveni el patrocini, la promoció del municipi i els
seus valors propis, i, d’altra banda, la comunicació pública rigorosa, veraç i basada
estrictament en criteris periodístics que permetin projectar la realitat municipal de
Riells i Viabrea des de la objectivitat i neutralitat estricta del municipi.
SEGON.- L’Ajuntament farà una aportació econòmica mensual de dos-cents
cinquanta (250,00) euros a la mercantil NOSOLOMEDIA, SL, amb càrrec a la partida
pressupostària que correspongui destinada a col∙laborar al finançament de la
mercantil per a promocionar i impulsar la comunicació local en format audiovisual a
través de la plataforma digital LA SELVA TV, a efectes de donar cobertura
informativa a tots aquells esdeveniments d’interès social que a criteri d’ambdues
parts s’estimi convenient mantenint la independència informativa del mitjà de
comunicació.
L’esmentada quantitat podrà ser revisada per acord de la Junta de Govern Local un
cop finalitzi el present conveni.
TERCER.- La vigència d’aquest conveni s’estén fins el 24 de febrer de 2018,
quedant automàticament prorrogat per anys sencers posteriors, actualitzant la seva
quota mensual en funció de la variació dels costos informatius, si cap de les dues
parts no el denuncia amb una antelació mínima d’un (1) mes abans de la data de
finalització, amb una durada màxima de 4 anys, improrrogable.
QUART.– L’Ajuntament abonarà la quantitat definida a l’acord, en concepte
d’anualitat de 250 x12 = 3.000.-€ + el corresponent IVA, en el termini màxim de
30 dies a comptar des de la signatura del present conveni.
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CINQUÈ.- Són causes de resolució d’aquest conveni la seva denúncia interrompent
la pròrroga, la voluntat de les parts, i l’incompliment total o parcial dels pactes
subscrits.”
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el conveni entre la mercantil NOSOLOMEDIA SL i
l’ajuntament de Riells i Viabrea, relatiu a la promoció del municipi, transcrit
anteriorment.
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 mercantil NOSOLOMEDIA SL i al servei
de comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”

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 30.294,50,- €.
B) Proposta d’ajut econòmic per pagar factura de llum pendent
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar factura de llum
pendent Exp. 04/17.
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 150,22.-€ per pagar una factura de
llum pendent.
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.”
C) Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l’ajuntament de Riells i Viabrea per a l’establiment de les condicions de
gestió i funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del
Vallès Oriental
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Vist el contingut del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l’ajuntament de Riells i Viabrea per a l’establiment de les condicions de
gestió i funcionament dels ajuts de menjador, tramès per aquest en data 13 de
febrer d’enguany, reg. d’entrada núm. 480, quina transcripció literal és la següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS
DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR DEL CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, AMB L’AJUNTAMENT DE RIELLS I
VIABREA
REUNITS
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i
Ros.
I de l’altra, el senyor Josep Maria Bagot i Belfort, alcalde de l’Ajuntament de Riells i
Viabrea, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Montserrat Bertran i
Roca.
INTERVENEN
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa
l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, en virtut del
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord
amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per
obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa
MANIFESTEN
1. Que mitjançant el Decret 219/1989, d’1 d’agost, es van delegar a les
comarques les competències del Departament d’Ensenyament en relació amb la
programació i la gestió de beques i ajuts de menjador.
2. Que el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de
menjador, disposa que les administracions públiques, dins les disponibilitats
pressupostàries, poden establir ajuts de menjador per a l’alumnat que ho
sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o
parcialment el cost del servei escolar de menjador. Per a l’establiment d’aquests
ajuts es tindran en compte les condicions socials, econòmiques i geogràfiques
de l’alumnat, així com l’escolarització en centres d’educació especial.
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3. Que la gestió d’aquests ajuts correspon als consells comarcals quan hagin
assumit aquesta competència i signin el conveni corresponent amb el
Departament d’Ensenyament.
4. Que el 24 de maig de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya vam formalitzar el
conveni relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei
escolar de transport i del servei escolar de menjador.
5. Que el 20 d’abril de 2016, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va
aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i els seus annexos per al
curs escolar 2016/2017, les quals han estat publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 27 d’abril de 2016.
6. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental té inscrit el fitxer de dades d’Ajuts
de menjador en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya amb el codi
211052004-W.
7. Que les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Comarcal del Vallès
Oriental preveuen la participació dels ajuntaments en la gestió dels ajuts, en la
recepció de les sol·licituds, en la valoració, en la proposició d’atorgaments o en
les revocacions, entre d’altres. És per això, que esdevé necessari l’aprovació
d’un conveni amb els ajuntaments per a regular-ne els termes.
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents expressen la
seva voluntat per a l’establiment d’un conveni de col·laboració que subjecten als
següents P A C T E S:
Primer. Objecte
Aquest acord té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de
Riells i Viabrea, en endavant l’AJUNTAMENT, per a la gestió dels ajuts de menjador
del CONSELL COMARCAL.
Segon. Identificació dels ajuts
1. Per al curs escolar 2016/2017, la col·laboració objecte d’aquest conveni abasta
la gestió dels ajuts que preveuen les Bases reguladores dels ajuts de menjador
del CONSELL COMARCAL esmentades en la manifestació cinquena, en endavant
les Bases.
2. Si s’escau, per a altres cursos, la col·laboració abastarà la gestió dels ajuts de
menjador de la convocatòria que correspongui, atenent en tot cas a les bases
que siguin d’aplicació.
3. En qualsevol cas, la gestió dels ajuts resta condicionat a la vigència del conveni
formalitzat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya esmentat a la manifestació
quarta, o bé a l’instrument jurídic que el substitueixi.
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL
El CONSELL COMARCAL es compromet a desenvolupar les actuacions següents:
a) Posar a disposició de l’AJUNTAMENT la documentació necessària per a la gestió
de les sol·licituds dels ajuts.
b) Facilitar la gestió dels ajuts de menjador mitjançant un procés de gestió
informatitzada.
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c) Comunicar a l’AJUNTAMENT els ajuts atorgats a les persones beneficiàries
residents al seu municipi.
d) Transferir al número de compte designat per l’AJUNTAMENT els imports dels
ajuts atorgats a les persones beneficiàries del seu municipi.
Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el CONSELL
COMARCAL i l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL transferirà al número de
compte designat pels centres escolars, l’import dels ajuts atorgats a les
persones beneficiàries matriculades en cada centre.
El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al compliment de
les previsions de justificació que preveuen les Bases.
e) En relació amb la protecció de dades de caràcter personal:
i.

Complir les obligacions que té com a responsable del tractament del fitxer
d’Ajuts de menjador inscrit en el Registre de Protecció de Dades de
Catalunya amb el codi 211052004-W.

ii.

Per raó d’aquest conveni s’autoritza a l’AJUNTAMENT a encarregar-se del
tractament de les dades personals obtingudes en la gestió dels ajuts de
menjador.

iii.

Vetllar perquè l’AJUNTAMENT, com a encarregat del tractament, adopti les
mesures de seguretat exigibles, d’acord amb el que estableixi el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, i la resta d’obligacions i principis que
estableix la normativa de protecció de dades.

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT
L’AJUNTAMENT es compromet a col·laborar per a la consecució d’una correcta
gestió dels ajuts de menjador del CONSELL COMARCAL en la forma que s’estableix
a continuació:

a) Rep, impulsa, valora, tramita i presenta al CONSELL COMARCAL les sol·licituds

d’ajuts de menjador mitjançant el procés de gestió informatitzada que estableixi
el CONSELL COMARCAL, d’acord amb allò que disposen les Bases i els
aclariments que es facin en virtut de la disposició addicional quarta d’aquestes.

b) Rep, impulsa, informa, tramita i trasllada al CONSELL COMARCAL els recursos
administratius.

c) Complimenta mitjançant el procés de gestió informatitzada que estableixi el

CONSELL COMARCAL qualsevol altre tràmit que aquest permeti sempre i quan
les bases reguladores del ajuts de menjador n’estableixin l’obligació als
ajuntaments.

d) Posa a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o
documentació que es requereixi en relació amb la gestió dels ajuts.

e) Introdueix en el procés de gestió informatitzada que estableixi el CONSELL
COMARCAL l’ús del servei de menjador de les persones beneficiàries del seu
municipi.
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f) Notifica al CONSELL COMARCAL les persones autoritzades per l’accés i la

tramitació en el procés de gestió informatitzada d’ajuts de menjador que
estableixi el CONSELL COMARCAL amb entrega del document signat per
aquestes persones quant a les obligacions de seguretat de la informació i
protecció de dades de caràcter personal establert a aquests efectes pel
CONSELL COMARCAL. Així mateix, si és el cas, l’AJUNTAMENT notifica les
baixes de les persones autoritzades.

g) Presenta al CONSELL COMARCAL els certificats justificatius de la despesa
efectuada en concepte d’ajuts de menjador, d’acord amb la relació d’ajuts
atorgats pel CONSELL COMARCAL a persones beneficiàries del seu municipi,
l’ús del servei i d’acord amb les Bases i el model que estableixi el CONSELL
COMARCAL.

h) Comprova el compliment i l’efectivitat de les condicions o requisits determinants
per a l’atorgament de l’ajut.

i)

Es sotmet a les actuacions de comprovació que respecte a la gestió dels ajuts
pugui efectuar el CONSELL COMARCAL.

j)

Compleix les obligacions que les bases estableixen pels ajuntaments i actua
d’acord amb les seves previsions. Les bases poden ser consultades al web del
CONSELL COMARCAL següent: http://www.vallesoriental.cat/

k) Compleix les obligacions com a encarregat del tractament del fitxer d’Ajuts de
menjador del CONSELL COMARCAL amb codi 211052004-W. L’encarregat del
tractament i tot el seu personal resten sotmesos a la normativa de protecció de
dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les condicions
següents:
a. Utilitzar les dades que formen part d’aquest fitxer, o les que reculli per a
ser-hi incloses, només per a la finalitat que hagi estat consentida en la
sol·licitud de l’ajut.
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del
tractament i el document de seguretat.
c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable
del fitxer, en els supòsits legalment admissibles.
L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del
mateix responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una
que sigui compatible.
d. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a
què hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de
finalitzar el seu objecte.
e. Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en
les operacions de recollida de dades per integrar-les en el fitxer d’Ajuts de
menjador del CONSELL COMARCAL.
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f. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos
derivats d’aquest conveni.
g. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.
h. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell ALT, segons
el que estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de
caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre,
d’acord amb les especificacions següents:
1. Les dades es tractaran als locals de l’encarregat ubicats a
l’Ajuntament i no se’n poden treure a excepció de sol·licitud del Consell
Comarcal. Si l’encarregat del tractament ha de canviar els locals on duu
a terme el tractament, ho ha de comunicar prèviament al responsable.
En el cas que les dades s’hagin d’incorporar a dispositius portàtils, o
s’hagin de tractar fora dels locals de l’encarregat, es requereix
autorització expressa del responsable, la qual ha de constar al document
de seguretat. En qualsevol cas, cal garantir el nivell de seguretat
corresponent.
2. L’encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicarne la identitat i el perfil professional al responsable del fitxer.
3. L’encarregat ha d’anotar les incidències al Registre d’incidències i ha
de posar en coneixement del responsable del fitxer o tractament, de
forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució
d’aquest conveni que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de
les dades de caràcter personal tractades.
4. L’encarregat s’ha de sotmetre a les auditories de compliment de la
normativa de protecció de dades que decideixi el responsable del fitxer, a
l’inici de la prestació, com a mínim cada dos anys i, en qualsevol cas,
sempre que es produeixin modificacions substancials als sistemes
d’informació.
i. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures
de seguretat aplicables.
j. Destruir les dades d’acord amb la taula d’avaluació documental núm. 541,
sèrie documental d’expedients de sol·licituds d’ajuts individuals de
menjadors, publicada al DOGC 4745. Un cop destruïdes, l’encarregat ha de
certificar-ne la destrucció per escrit i ha de trametre el certificat al
responsable del fitxer.
k. Pel cas que la persona sol·licitant de l’ajut de menjador hagi consentit la
cessió de dades a l’AJUNTAMENT, com a responsable del tractament dels
fitxers, haurà de complir les obligacions de la normativa de protecció de
dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. En aquest cas,
L’AJUNTAMENT únicament pot tractar i fer ús de les dades per a la finalitat
de gestió d’ajuts de menjador.
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Cinquè. Vigència
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus
efectes des de l’1 de novembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2019.
2. Aquest conveni pot ser objecte de dues pròrrogues, d’un any cadascuna d’elles,
mitjançant acord exprés de les parts.
Sisè. Causes d’extinció
Les causes d’extinció d’aquest conveni són les següents:

a) L’acord entre les parts
b) La finalització del termini de vigència previst
c) La resolució del conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat

de Catalunya relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei
escolar de transport i del servei escolar de menjador, esmentat a la
manifestació quarta, o bé de l’instrument jurídic que el substitueixi.
d) La pèrdua de l’exercici de la competència de qualsevol de les parts.
Setè. Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
document seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.”
Pel que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Vallès Oriental i l’ajuntament de Riells i Viabrea per a l’establiment de les
condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal
del Vallès Oriental.
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 Consell Comarcal del Vallès Oriental i al
servei de comptabilitat municipal, als efectes oportuns.”

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,
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MANTENIMENT

D’EDIFICIS

A) Desestimació recurs de reposició i requeriment reparació patologies en
la construcció de “Obres Complementàries a la posada en Funcionament
del Camp de Futbol”
Antecedents:
1er.- En data 23 de juliol de 2016, i dies següents, per mitjà de correu electrònic,
els Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament comuniquen, a representants de l’empresa
Voracys, deficiències detectades en la construcció del Camp de Futbol i que resten
pendents de reparació. Aquestes deficiències, a més de les generals de les obres
executades, corresponen a les que fan referència directa a les obres
complementàries, objecte del recurs presentat, i que es detalla a l’informe tècnic
que s’adjunta a l’expedient.
2n.- En data 13/10/2016, mitjançant correu electrònic, es reitera al contractista les
deficiències pendents de reparació que són les següents:
-

Finalització dels projectors de les torres
Arestat de finestres mitjançant l’angle confirmat
Presentació de la documentació del control de qualitat i l’execució de les
millores
Es comprova que amb les pluges no funciona correctament l’estanquitat de
les grades, així con la terrassa en l’entrega amb l’escala i en fusteria
Les manetes de les portes corredisses, que s’havien reparat, tornen a estar
fluixes en els vestidors
En una d’aquestes portes, la polsera de bloc que subjecta el marc, s’ha
desplaçat i hi ha perill de despreniment
S’estan fisurant totes les partes exteriors que han estat revestides
La barana metàl·lica de delimitació del camp, en la zona propera a les
grades, se surt del seu empotrament en el paviment

3r.- L’empresa constructora Voracys S.L. presenta en data 15/07/2016 Fra. Núm.
0000845, amb concepte: “Certificació núm. 9 i última corresponent a Juny de 2016.
“OBRES PER AL NOU CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL””, quin concepte, per
indicacions tècniques municipals es rectifica amb posterioritat, essent el correcte,
l’esmentat “OBRES COMPLEMENTARIES A LA POSTA EN FUNCIONAMENT DEL CAMP
DE FUTBOL”.
4rt.- En data 8 de febrer de 2017, per part de l’arquitecte tècnic municipal s’emet
informe desfavorable a la certificació d’Obres Complementàries del Nou Camp de
Futbol municipal, per import de 41.866´62 € presentat per l’empresa Constructora
Voracys S.L, per quant aquestes obres presenten deficiències que cal reparar abans
de donar la conformitat a la factura esmentada.
5è.- En data 19/01/2017, R.E. núm. 160, per part de l’Empresa constructora
VORACYS, es presenta Fra. Núm. 0000845 corresponent a la certificació d’obres
“OBRES COMPLEMENTARIES A LA POSTA EN FUNCIONAMENT DEL CAMP DE
FUTBOL”
6è.- En data 02/02/2017, (14 dies més tard), VORACYS S.L. presenta mitjançant
burofax recurs de reposició “contra l’actuació de denegació de la factura
número 0000845 de 15 de juliol de 2016 i que l’Ajuntament procedeixi al
pagament del principal, dels interessos de demora i de la indemnització de
les despeses de cobrament”.
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No obstant, queda palès que dita certificació, presentada en data 15/07/2016, va
quedar anul·lada i substituïda per la citada a l’antecedent 5è, presentada en data
19/01/2017.
7è.- Pel que fa a l’import de 41.866´62 € no consta indicació en contra.
CONSIDERACIONS:
Consta acreditat que s’ha reiterat al contractista que procedís a reparar les
deficiències sorgides, havent fet cas omís dels requeriments efectuats pel tècnic
municipal, amb l’agreujant que aquestes deficiències poden causar perill en els
jugadors i usuaris de l’equipament esportiu. Arts 235 i 236 del TRLCSP.
En quant al recurs de reposició, no correspon estimar aquest, per quant la
certificació d’obres “OBRES COMPLEMENTÀRIES A LA POSTA EN FUNCIONAMENT
DEL CAMP DE FUTBOL” ha estat presentada en data 19/01/2017, dins el termini de
trenta dies naturals de l’art. 216.4 del text refós esmentat que addueix la recurrent
i art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
En conseqüència, no són aplicables els interessos de demora per improcedent, com
tampoc acceptada la petició de nul·litat del correu electrònic de data 12/01/2017,
atès que queda demostrat que la certificació d’obres i factura està presentada al
R.E. de l’Ajuntament en data posterior, el 19/01/2017.
En segon lloc, consta notificat al contractista les deficiències d’obra detectades, i no
esmenades, que impossibiliten la tramitació del pagament de l’import de la factura
de 41.866´62 €.
La qüestió de fons remet a l’exigència d’abonament d’uns treballs realitzats, que
serà factible sempre que es trobin realment executats i sense cap mena de
reparament per ser lliurat a l’ús públic i general.
Prèvia esmena de les patologies i la conformitat del serveis tècnics municipals, es
podrà procedir a la tramitació del pagament. Caldrà tenir en compte, però, que
aquestes obres concretes, que són complementàries a la prestació principal, que
igualment comporten arranjaments prou importants que caldrà valorar,
nogensmenys quan aquestes patologies poden ser causa de perill per usuaris i
públic general.
Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR l’informe tècnic, de data 8 de febrer de 2017, que consta a
l’expedient, referit a les reparacions que cal portar a terme en el Camp de Futbol
Municipal. En concret, i per l’expedient que ens ocupa, les que fan referència a les
Obres Complementàries a la Posta en Funcionament de Camp, sense perjudici de
altres obres que cal executar que se substancien en expedient separat.
SEGON.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per VORACYS en data
02/02/2017, per quant, la certificació d’obres “OBRES COMPLEMENTARIES A LA
POSTA EN FUNCIONAMENT DEL CAMP DE FUTBOL”, per import de 41.866´62 €, ha
estat presentada en data 19/01/2017, dins el termini legal de trenta dies naturals
de l’art. 216.4 del TRLCSP 3/2011, que addueix la recurrent i dins els terminis
previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
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de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
En conseqüència no són aplicables els interessos de demora per improcedent, com
tampoc acceptada la petició de nul·litat del correu electrònic de data
12/01/2017,atès que queda demostrat que la certificació d’obres i factura va ser
presentada al R.E. de l’Ajuntament en data posterior, el 19/01/2017.
En segon lloc consta notificat al contractista les deficiències d’obra detectades i no
esmenades que impossibiliten la tramitació del pagament de l’import de la factura
de 41.866´62 €.
TERCER.- REQUERIR al contractista que procedeixi, en el termini de 10 dies, a la
realització dels treballs necessaris per assegurar que les baranes del perímetre no
puguin causar cap perill en els jugadors i usuaris de l’equipament esportiu, quedant
encastades en el paviment existent, tal hi com s’indica a l’informe tècnic.
QUART.- SUSPENDRE la tramitació del pagament de la Fra. Núm. 0000845,
presentada per VORACYS S.L. per import de 41.866´62 €, en tant no siguin
reparades les patologies indicades.
CINQUÈ.- RATIFICAR el present acord en el pròxim Ple de la Corporació.”
B) Requeriment a la constructora VORACYS, representada per Ramon
Martínez Jorba, per tal que repari les patologies detectades pel tècnic
municipal; aporti la documentació que resta presentar i executi les millores
pendents.
Antecedents
En data 3 de febrer de 2015 es va contractar a l’empresa VORACYS S.L.
representada per Ramon Martínez Jorba per les obres d’execució del camp
municipal de futbol (Urbanització, camp i vestidors) per import de 499.554´85 €
en un termini d’execució de 9 mesos que es va prorrogar a petició del contractista.
Durant el transcurs del 2016 i a partir del 30/03/2016, consten una sèrie
d’actuacions que posen en evidència l’incompliment, per part del contractista, en
l’execució dels treballs.
L’arquitecte tècnic municipal, en informe de data 8 de febrer de 2017, fa una
relació cronològica dels fets i les patologies detectades per defectes en la
construcció del Camp de Futbol Municipal la valoració d’aquestes; la documentació
que, d’acord amb els plecs de condicions, resta per aportar i les millores per
executar.
Consta dipositada una fiança per import de 24.977´74 €.
Consideracions:
1er.- De l’informe tècnic se’n poden extreure les conclusions següents:
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a) Notificacions reiterades al contractista per tal que procedeixi a la seva
esmena i reparació: 23/07/2016: filtracions als vestidors; 07/09/2016:
visita obra tècnic municipal i contractista, redacció conjunta Ajuntament i
contractista de les deficiències.
Del llistat de deficiències resta complimentar la núm. 1 i la 3 que
corresponen a les humitats en la cambra de la caldera i sota escala i a
l’insuficient pendent de la canal de recollida d’aigües.
b) 13/10/2016, requeriment tècnic municipal relatiu a que persisteixen les
deficiències pendents de reparació alhora que se’n detecten de noves.
c) 17/11/2016, deficiències
legionel·losis).

en

la

instal·lació

aigua

calenta

(risc

de

d) 17/01/2017, Visita obra (tècnic municipal i tècnic empresa). Es reiteren les
patologies detectades.
e) Documentació pendent de presentar: Control de qualitat dels materials.
f) Manca d’execució de les millores 4 i 5 “Seients per graderies” per import de
11.038´27 € (IVA inclòs) i MILLORA núm. 5 “Manteniment del camp”
g) Intervenció per urgència de la Brigada Municipal, en evitació de perill per a
les persones.
La valoració dels treballs a efectuar per les reparacions i els realitzats per la
pròpia administració pugen a 43.361´76 €.
2n.- Del que s’exposa es desprèn un compliment defectuós de la prestació i/o dels
compromisos d’execució que pot comportar l’aplicació de penalitats, d’acord amb
el que estipula la clàusula 1.19) del plec de clàusules administratives, econòmiques
i tècniques, per import de 5.000´00€. (Art. 212.7 i 8 del TRLCSP)
3r.- Pel cas d’incompliment per part del contractista, procedeix incautar la fiança
per import de 24.977´74 €, i atès que es molt inferior al cost de les obres de
reparació justificades, s’haurà de procedir a la reclamació de l’excés per la via
d’apressament, atesa la naturalesa de recurs públic que empara que en defecte
d’ingrés voluntari es pot acudir a la via esmentada. (Arts. 102, 235, 236 TRLCSP)
Atès que queden suficientment acreditades les deficiències sorgides com a
conseqüència de defectes en l’obra executada; les notificacions efectuades al
contractista, la manca de presentació de documentació, la manca de realització de
les millores que forçosament formen part dels compromisos adquirits i el perill que
pot comportar l’estat actual de l’execució de les obres.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2017 ”Patologies del
Nou Camp de Futbol” que consta a l’expedient, i trametre còpia del mateix a
l’empresa VORACYS S.L.
SEGON.- REQUERIR al Contractista VORACYS S.L. representat pel Sr. Ramon
Martínez Jorba, perquè en un termini no superior a UN MES, a partir de la recepció
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de la present notificació, procedeixi a la reparació de les deficiències apuntades en
l’informe tècnic, pendents de realitzar per import de 33.813,29 €, (IVA
inclòs),segons el següent detall:
a)
b)
c)
d)

Reparació coberta
Substitució fusteria interior
Instal·lació ACS Legionel·la
Reparació esquerdes façanes
IVA 21%
TOTAL

18.854,51
4.147,75
3.300,00
1.642,61
27.944,87
5.868,42
33.813,29

€
€
€
€
€
€
€

TERCER.- REQUERIR a VORACYS S.L. el pagament de les reparacions urgents que
l’Ajuntament va haver de realitzar per evitar danys i/o perill per les persones, per
import de 9.548,46 €, segons el següent detall:
a)
b)
c)
d)

Intervenció Brigada i pers. Tècnic
Ajuntament
Fra. 2126 reparació fusteria
Fra. A-249 bomba reg.
Fra.888/37/16 Lampisteria
TOTAL

3.700,00

€ (sense Iva)

1.357,62
3.764,84
726,00
9.548,46

€ (IVA inclòs)
€ (IVA inclòs)
€ (IVA inclòs)
€

QUART.- INCOAR expedient per a la determinació de penalització a l’empresa
adjudicatària, atès que queda acreditat l’incompliment dels compromisos conforme
determina l’art. 1.19 del Plec de clàusules administratives i tècniques particulars, i
que podrà fer-se efectiva mitjançant deducció de les quantitats pendents d’abonar o
sobre la garantia dipositada, (Art.100 TRLCSP 3/2011).
CINQUÈ.- REQUERIR el compliment, dins el termini d’UN MES, dels apartats de
MILLORES, núm. 4 “Seients per graderies” per import de 11.038´27 € (IVA
inclòs) i MILLORA núm. 5 “Manteniment del camp” per un import d’un any de
2.420´€ (IVA INCLOS) .
SISÈ.- REQUERIR l’aportació immediata de la documentació pendent de
presentar referida al control de qualitat dels materials.
SETÈ.- REQUERIR l’immediat arranjament dels focus del camp, per tal de no
enlluernar a carrers i propietats privades i alhora evitar ombres en el centre del
camp.
VUITÈ.- INCOAR expedient per a la incautació de la fiança dipositada per import
de 24.977´74 €, amb el benentès que, de no donar compliment el contractista als
requeriments anteriors dintre del termini atorgat, es procedirà a realitzar-ho per
aquest Ajuntament, amb l’advertiment que el diferencial resultant de la valoració
econòmica descrita en els apartats anteriors, podrà exigir-se per la via
d’apressament.
NOVÈ.- COMUNICAR-HO a l’Entitat Bancària Avalista, Banco Caminos, S.A, com
a interessats en el procediment.
DESÈ.- ATORGAR un termini d’audiència de 10 dies, al contractista i persones
interessades, per tal que al·leguin el que considerin adient i presentin documents i
justificants que estimin pertinents prèviament a la redacció de la proposta de
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resolució, d’acord amb l’art. 82 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
ONZÈ.- RATIFICAR el present acord en el pròxim Ple de la Corporació.”
C) Conveni entre l’ajuntament de Riells i Viabrea i l’ajuntament de Breda
relatiu a l’ús del pavelló poliesportiu municipal, temporada 2016-2017
Vist el projecte de conveni entre l’ajuntament de Riells i Viabrea i l’ajuntament de
Breda relatiu a l’ús del pavelló poliesportiu de Riells i Viabrea, quina transcripció
literal és la següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE RIELLS I
VIABREA I L’AJUNTAMENT DE BREDA PER A LA UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL, TEMPORADA 2016-2017.
Riells i Viabrea,
REUNITS:
D’una part el Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, de qui s’ometen les circumstàncies
personals perquè actua com a Alcalde de l’ajuntament de Riells i Viabrea, amb
domicili a l'Av. Can Salva núm. 1 de Riells i Viabrea i DNI 43.671.272-E, en el seu
nom i representació, en ús de les atribucions de l’article 21 de la Llei 7/1985
reguladora de les bases de règim local i 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I d’altra part el Sr. Dídac Manresa i Molins, de qui s’ometen les circumstàncies
personals perquè actua com a Alcalde de l’ajuntament de Breda, amb domicili a la
Plaça de la Vila núm. 9 de Breda i DNI 45.548.071K, en el seu nom i representació,
en ús de les atribucions de l’article 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de
règim local i 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen plena capacitat i competència per a l’atorgament
d’aquest acte en base als següents
ANTECEDENTS:
I. Degut a l’increment d’activitats esportives al municipi de Breda, que amb les
seves actuals instal·lacions no permeten donar cobertura a totes les activitats que
es demanden, aquest Ajuntament interessa del de Riells i Viabrea la cessió d’un
espai per la pràctica esportiva.
II. L’ajuntament de Riells i Viabrea disposa d’un Pavelló poliesportiu, ubicat al
carrer Maria Martí i Valls s/n, que, per proximitat i característiques, respon a les
necessitats demanades per l’ajuntament de Breda, per a la pràctica d’esport en
pista coberta i que amb l’actual calendari d’activitats previst per a la temporada
2016-2.017, permetria la cessió d’ús de les seves instal·lacions.
III. Que els Ajuntaments compareixents tenen la voluntat de cooperar per tal de
possibilitar als usuaris d’ambdues poblacions la utilització de les instal·lacions
esportives.
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FONAMENTS DE DRET:
Els articles 3 i 4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic
estableixen, entre d’altres, el principi general que les administracions públiques, en
les seves relacions, es regeixen pels principis de cooperació i col·laboració, i en la
seva actuació pels criteris d’eficiència i servei als ciutadans, i prestar la cooperació i
assistència actives que les administracions puguin sol·licitar per a l’eficaç exercici
de les pròpies competències.
El conveni té naturalesa administrativa i la Llei 40/2015, en regula la seva definició,
requisits, validesa, contingut, tràmits, extinció i efectes, en concret els articles 47 a
53.
També formen part del cos legislatiu que empara el present conveni, el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès tot l’exposat, ambdues parts acorden l’atorgament del present document
d’acord amb els següents PACTES:
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és la cooperació interadministrativa entre ambdós
Ajuntaments, per a la cessió de l’ús del pavelló poliesportiu de Riells i Viabrea a
l’ajuntament de Breda, per tal que l’entitat esportiva Club Patí Breda, pugui dur a
terme la pràctica esportiva durant la temporada 2016-2017.
Segon. Autorització d’ús
L’ajuntament de Riells i Viabrea autoritza l’ús del pavelló poliesportiu per a la
pràctica esportiva del Club Patí Breda, en les condicions que es defineixen tot
seguit.
Tercer. Dies i hores de l’autorització
1.- L’entitat esportiva Club Patí Breda, hi desenvoluparà els entrenaments els
dilluns de les 17:00h a les 19:30h. Qualsevol modificació de l’horari serà
acordada per ambdues parts i formalitzada en la corresponent addenda a aquest
conveni, considerant prèviament la prioritat de les entitats usuàries del municipi de
Riells i Viabrea.
S’amplia per un període de 16 setmanes a partir del 22 de febrer de 2.017 a
dimecres de les 17 a les 19 hores per a ús de les patinadores, compartint pista
amb el Club Patí Riells.
Qualsevol modificació horària haurà de contemplar els mateixos requisits de
l’apartat anterior.
Atès l’ànim col·laboratiu entre els Ajuntaments de Riells i Viabrea i Breda i l’ interès
públic i social de l’activitat, no es cobrarà pel concepte de preu públic previst en les
ordenances Municipals.

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. Obligacions de l’ajuntament de Breda
a) L’ajuntament de Breda, com a contraprestació, es compromet a la recollida dels
contenidors situats a la zona coneguda com La Guingueta, del terme municipal de
Riells i Viabrea, per la durada d’un any natural, exercici 2017.
b) L’ajuntament de Breda, vetllarà pel bon ús de les instal·lacions durant la franja
horària que les utilitzi el Club Patí Breda i i es farà càrrec de qualsevol desperfecte
que s’ocasioni a les instal·lacions, béns o persones derivades de l’ús autoritzat.
c) L’ajuntament de Breda, aportarà el seu propi personal i els recursos materials
necessaris pel bon desenvolupament de les activitats i el correcte manteniment dels
béns. En cap cas el personal aportat podrà ser considerat propi de l’ajuntament de
Riells i Viabrea.
d) L’ajuntament de Riells i Viabrea contractarà directament i suportarà íntegrament
el cost econòmic de la neteja dels vestidors, d’acord amb el dimensionat establert
entre les parts, en funció del règim d’ús de les instal·lacions.
Cinquè.- Termini de vigència
Aquest conveni entrarà vigor des de la seva signatura, amb efectes retroactius a 1
de setembre de 2016 i fins el 31 de juliol de 2017.
Sisè.- Causes de resolució
Aquest conveni es podrà resoldre per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni.
c) Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per
qualsevol de les parts.
d) Per mutu acord.
e) Per denúncia d’alguna de les parts.
f) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
La part que pretengui resoldre el conveni sobre la base d’un incompliment, haurà
de notificar-ho a l’altra part, per escrit, amb un mes d’anticipació indicant la causa
de la resolució.
Setè.- Règim jurídic i jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre
la interpretació, modificació, resolució i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes
a decisió conjunta o per la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Riells i Viabrea i
l’Ajuntament de Breda transcrit.
SEGON.- DECLARAR l’exempció del preu públic per la utilització privativa de les
instal·lacions municipals, donat el caràcter d’interès social de l’activitat, la durada
de la mateixa i l’ànim col·laboratiu entre els Ajuntaments.
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TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.

signatura

de

quanta

QUART.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades.”
D) Modificació del conveni per a l’ús del Camp de Futbol de Riells i
Viabrea, entre l’ajuntament de Riells i Viabrea, l’ajuntament de Sant Celoni
i el Club Esportiu La Batllòria
En data 28 de desembre de 2016 es va aprovar per Junta de Govern Local el
conveni per a l’ús del Camp de Futbol de Riells i Viabrea, entre l’Ajuntament de
Riells i Viabrea, l’Ajuntament de Sant Celoni i el Club Esportiu La Batllòria.
Revisat el contingut d’aquest conveni, i abans de procedir a la seva signatura,
s’observen errades en la redacció del mateix, les quals es creu convenient esmenar.
Es tracta, en primer lloc, del canvi nominatiu de la Secretària-Interventora d’aquest
Ajuntament, essent la titular la Sra. Montserrat Bertran i Roca.
En segon lloc, adequar el contingut de la clàusula cinquena a la realitat material i
cronològica necessària per a l’eficàcia del conveni.
Atès el contingut de l’article 39.3 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per quant,
excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als actes quan es dictin en
substitució d’actes anul·lats, així com quan es produeixin efectes favorables a
l’interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existissin ja en la data a que
es retrotragui l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims
d’altres persones.
Atès que es dóna la relació de causalitat necessària entre els antecedents de fet,
legislació aplicable i la decisió a adoptar, aquesta Junta de Govern Local es dóna
per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- MODIFICAR el nom de la Secretària de l’Ajuntament de Riells i
Viabrea, fent constar a la titular, Sra. Montserrat Bertran i Roca.
SEGON.- MODIFICAR el pacte cinquè, quin redactat inicial queda anul·lat, essent
substituït pel següent:
“Aquest conveni tindrà vigència, amb efectes retroactius, des de l’1 d’octubre de
2016 fins el 30 de juny de 2017.
D’acord amb l’estudi econòmic que s’incorpora (annex), el càlcul estimatiu puja a
18.018´47 € que s’haurà de liquidar com segueix:
Import corresponent a l’any 2016 (mesos d’octubre, novembre i desembre) que
ascendeix a la quantitat de 6.199,99 euros que haurà de ser satisfet en el moment
de la signatura del present conveni.
L’import corresponent a l’any 2017, és de 11.818,48, que serà satisfet:
Abans del dia 20 de març, 1er. trimestre: 5.909,24 €
Abans del dia 20 de juny, 2n. Trimestre: 5.909,24 €
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Sense perjudici de les liquidacions definitives que es practiquin un cop acabada la
temporada esportiva el 30 de juny de 2.017.”
TERCER.- INCORPORAR, mitjançant addenda, el referit pacte, que anul·la, a tots
els efectes l’anterior redactat del pacte cinquè, restant inalterables la resta de
condicions.”

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.

VUITÈ PUNT.PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs ni preguntes.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 21.15 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

