ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚM. 022/2017
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 22 de novembre de 2017
HORA: 18.30 hores
LLOC: Oficines municipals

Hi assisteixen
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón, 1er Tinent d’Alcalde
Sr. Patrici Cros i Garcia, 2on Tinent d’Alcalde
Sr. Fernando Rodríguez i Fernández, 3er Tinent d’Alcalde
Regidors a títol informatiu
Sr. Felipe Juan González i Martín
Sra. Adriana Puig i Durbau

Excusa:
-------Na 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 09-11-2017.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ

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

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

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,

Informe titulació de l’equip de professorat de la Llar d’Infants Municipal
L’Escoleta de Riells
Vist informe tècnic elaborat el 20/11/2017 per la tècnica Marta Contreras de
l’Ajuntament de Riells i Viabrea:
“El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en data
24/08/2017 elabora un informe que registra a l’Ajuntament de Riells i Viabrea en
data 05/09/2017 i amb número 02005/17309/2017.
L’informe determina el següent:
“El títol de tècnic superior en Educació infantil compleix amb els requisits de
titulació establert en l’article 11 del Decret 282/2006 de 4 de juliol, publicat en el
DOGC de 6 de juliol de 2006.
El Diploma de Puericultura no és un títol oficial, i per tant no pot ser equivalent a
cap dels títols requerits en l’article 11 del Decret 282/2006 de 4 de juliol, publicat
en el DOGC de 6 de juliol de 2006”.
El títol de tècnic especialista en Jardins d’Infància és equivalent a efectes acadèmics
i professionals al títol de Tècnic superior en Educació infantil, com està establert en
l’article 10 del RD 777/1998 de 30 d’abril, publicat en el BOE de 8 de maig de 1998.
En l’annex III compleix amb els requisits de titulació establerts en l’article 11 del
Decret 282/2006 de 4 de juliol, publicat en el DOGC de 6 de juliol de 2006.
Segons la informació proporcionada per la concessionària, document de registre
d’entrada 3180 del 10/10/2016, l’equip de professorat consta amb les següents
persones i titulacions:
1. Ana Hidalgo Moreno – educadora – tècnica superior en Educació infantil
2. Mireia Tubau España – educadora – tècnica especialista en Jardins d’infància
3. Paula Andreu Feliubadalo – directora i auxiliar educadora – diploma de
puericultura
4. Helena Campderrós Ballester – educadora – aporta títol de català nivell C
En relació a l’acreditació de titulacions que va aportar la concessionari i vist
l’informe del Serveis Territorial del Departament d’ensenyament es determina el
següent:
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1. El títol de la senyora Ana Hidalgo Moreno compleix amb els requisits de
titulació establerts en l’article 11 del Decret 282/2006 de 4 de juliol, publicat
al DOGC de 6 de juliol.
2. El títol de la senyora Mireia Tubau España compleix amb els requisits de
titulació establerts en l’article 11 del Decret 282/2006 de 4 de juliol, publicat
al DOGC de 6 de juliol, atès que és equivalent a efectes acadèmics i
professionals al títol de tècnic superior en Educació Infantil, com està
establert en l’article 10 del RD 777/1998 de 30 d’abril, publicat al BOE de 8
de maig i en l’annex III d’aquest RD.
3. El diploma de puericultura que aporta la senyora Paula Andreu Felubadalo,
no és un títol oficial. Per tant no és equivalent a cap dels títols requerits en
l’article 11 del Decret 282/2006 de 4 juliol, publicat al DOGC de 6 de juliol.
4. Respecte la senyora Helena Campderrós Ballester, només consta una
comunicació de la Secretaria de la Facultat de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona que, literalment, diu: “ens plau
comunicar-te que ha estat expedit el teu certificat Homologat de capacitació
de català”.
5. Sobre la persona que ha d’ocupar el càrrec de directora del centre, d’acord
amb les instruccions recollides en els “Documents per a l’organització i la
gestió de centres – Organització de les llars d’infants” de 22 de juny de
2017, publicat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, administració competent en l’àmbit educatiu, en el seu punt 4.1.
“Direcció de la llar d’infants. Designació: mentre no s’hagi regulat per
reglament el sistema de nomenament de director o directora de llar
d’infants, ha d’exercir les funcions de direcció el personal de l’extingida
categoria professional de director o directora de la llar d’infants, enquadrada
en el subgrup A3. En absència de personal d’aquesta categoria, ha d’exercir
les funcions de director o directora l’educador o educadora que presta
serveis a la llar i que resulti nomenat a proposta de l’equip de cada llar, amb
l’informe favorable de la Inspecció d’Educació. Aquest nomenament té
caràcter transitori i no pot excedir un període de quatre anys”.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- Que la senyora Ana Hidalgo Moreno (Tècnica Superior en Educació
infantil) i la senyora Mireia Tubau España (Tècnica Especialista en Jardins
d’Infància), poden actuar com a professionals en la llar d’infants municipal de Riells
i Viabrea, prestant l’atenció educativa als infants.
SEGON.- Que la senyora Paula Andreu Feliubadaló, no acredita titulació per prestar
atenció educativa als infants, ni per ostentar cap càrrec directiu a la llar d’infants
municipal de Riells i Viabrea i que, en conseqüència, s’ha d’abstenir d’atendre
directament els infants com a responsable de cap dels grups, ni pot formar part de
l’equip educatiu, ni pot exercir el càrrec de directora de la llar d’infants.
TERCER.- Respecte la senyora Helena Campderrós Ballester, es considera escaient
concedir un termini d’esmena d’error perquè, si s’escau, la concessionària pugui
presentar la titulació que acrediti la seva capacitació professional, d’acord amb
l’article 11 del Decret 282/2006 de 4 de juliol, publicat al DOGC de 6 de juliol.
QUART.- CONCEDIR un termini de deu dies a la concessionària del servei,
“L’Escoleta de Riells SCCL”, perquè presenti l’organigrama dels professional que
prestaran els seus serveis a la llar d’infants municipal durant el curs 2017/2018,
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amb acreditació de la titulació suficient d’aquests professionals d’acord amb l’article
11 del Decret 282/2006 de 4 de juliol, publicat al DOGC de 6 de juliol, excepte les
titulacions que ja consten acreditades.
CINQUÈ.- CONCEDIR un termini de deu dies a la concessionària del servei,
“L’Escoleta de Riells SCCL”, perquè indiqui quina és la professional amb titulació
suficient que l’equip educatiu de la llar d’infants municipal de Riells i Viabrea ha
designat perquè exerceixi el càrrec de directora a la llar d’infants.”

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 124.886,01,- €.

B) 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. 16/17, 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 3.053,55.-€.
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent. Es pagaran mitjançant transferència o taló, tal i com indica l’informe social.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a Serveis Socials i al servei de comptabilitat
municipal, als efectes oportuns.”

C) Proposta d’ajut econòmic per pagar deute llum
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar part deute llum
Exp. 17/17.
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:
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“PRIMER.- ATORGAR un ajut econòmic de 110,37.-€ per pagar deute llum, el
qual es pagarà directament a Endesa indicant número de referència, nom d’usuari i
import.
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.”

D) Proposta d’ajut econòmic per necessitats bàsiques
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per necessitats bàsiques
Exp. 18/17.
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 300,00.-€, el qual es pagarà
directament a l’empresa “EMITECH” (Sr. Carles Taberner) al número de compte que
s’adjunta a l’informe.
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.”

E) Proposta d’ajut social per pagar transport escolar
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut social per beques de transport escolar
a famílies amb necessitats econòmiques Exp. 20/17 detallades a l’informe social.
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 una beca de Benestar Social a les famílies que consten a
l’expedient per import de 413,80€. Es pagarà amb transferència bancària o taló
segons consta a l’informe social.
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.”
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F) Acceptació aportació econòmica de l’Obra Social “La Caixa”
Vista l’aportació econòmica realitzada per l’Obra Social “La Caixa” de 3.000,00
euros ingressats al compte de l’Ajuntament de la mateixa entitat, en concepte de
l’acció social descrita com “Adequació de l’espai Associació Ambtú”, per a
desenvolupar les activitats conjuntes amb l’Associació Ambtú, entitat municipal que
col·labora amb l’Ajuntament en accions de suport amb el sector de la població
menys afavorit.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ACCEPTAR l’aportació econòmica realitzada per l’Obra Social “La
Caixa” de 3.000,00 euros ingressats al compte de l’Ajuntament de la mateixa
entitat, en concepte de l’acció social descrita com “Adequació de l’espai Associació
Ambtú”.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Entitat interessada i al departament de
comptabilitat als efectes oportuns.”

G) Pròrroga
comptable”

del

contracte

del

servei

d’assessorament

i

assistència

La Junta de Govern Local, en sessió de 28/07/2014, va adjudicar el contracte de
serveis d’assessorament i assistència comptable a l’empresa Assessors Gestió
Local-Empresarial, SL, per un import mensual de 745,00 euros, IVA exclòs.
Finalitzat el termini pel qual es va acordar aquest servei, i en concordança amb el
que disposa 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 que es podrà
preveure la pròrroga del contracte sempre que la durada total del contracte, inclosa
les pròrrogues, no excedeixin el sis anys i que les pròrrogues no superin, aïllada o
conjuntament, el termini fixat originàriament.
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:
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte de serveis d’assessorament i assistència
comptable a l’empresa Assessors Gestió Local-Empresarial, SL, per un import
mensual de 745,00 euros, IVA exclòs, pel termini d’un any, amb efectes a partir de
la seva aprovació.
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.”
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H) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat
corresponent a l’exercici 2017 de la parada núm. 66
Vista la instància presentada per la Sra. Tamara Pérez Sánchez, Reg. Entrada Núm.
3.584, de data 17/11/2017, demanant el fraccionament del pagament de la taxa
del mercat setmanal corresponent a l’exercici 2017, parada núm. 66, per import de
561,83 €.
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 de l’exercici 2017, de la llicència per a la
instal·lació i funcionament de la parada núm. 66, per un import de 561,83 €.
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 de
l’exercici 2017, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm.
66, per import total de 569,49 €, dels quals 7,66 € corresponen a interessos de
demora, de la següent manera:

Data
abonament
05-12-17
05-01-18
05-02-18
05-03-18
05-04-18
05-05-18
05-06-18
05-07-18
05-08-18
05-09-18
05-10-18

Període
liquidació
interessos
22/11/17
al 05/12/18
06/12/17
al 05/01/18
06/01/18
al 05/02/18
06/02/18
al 05/03/18
06/03/18
al 05/04/18
06/04/18
al 05/05/18
06/05/18
al 05/06/18
06/06/18
al 05/07/18
06/07/18
al 05/08/18
06/08/18
al 05/09/18
06/09/18
al 05/10/18

Capital
acumulat

%
Interès

Total
interessos

14

561,83 €

3

0,65 €

51,73 €

31

510,75 €

3

1,30 €

52,38 €

31

459,67 €

3

1,17 €

52,25 €

28

408,59 €

3

0,94 €

52,02 €

31

357,51 €

3

0,91 €

51,99 €

30

306,43 €

3

0,76 €

51,84 €

31

255,35 €

3

0,65 €

51,73 €

30

204,27 €

3

0,50 €

51,58 €

31

153,19 €

3

0,39 €

51,47 €

31

102,11 €

3

0,26 €

51,34 €

30

50,73 €

3

0,13 €

51,16 €

Dies
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Import
abonar

a

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: Tamara Pérez Sánchez
Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 66 mercat setmanal.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, 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,

MANTENIMENT

D’EDIFICIS

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

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

A) Aprovació ajut entitat ADF de Riells i Viabrea
Vista la instància presentada pel Sr. Francesc Clapes i Massó amb NIF: 77527919W
en representació de l’entitat ADF, per la qual sol·licita un ajut econòmic per a fer
front una despesa de gasoil corresponent a un suministre del 2017, necessari per a
realitzar les tasques pròpies de vigilància i prevenció d’incendis amb el vehicle.
Vista la factura que justifica la despesa, de PETROLIS DE BARCELONA núm.
17/11140B00980 de 500,00 euros.
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Vist que hi ha consignació pressupostària a la partida 920 4800002 “Altres
transferències” del pressupost del 2017.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR la despesa i ordenar el pagament per 500,00 euros.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida 920 4800002 “Altres transferències”,
del pressupost del 2017.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’entitat interessada i al departament de
comptabilitat als efectes oportuns.”

B) Sol·licitud a la Diputació de Girona de canvi de destí de la subvenció
atorgada per a la instal·lació d’una caldera de biomassa i una xarxa de
calor per a l’Escola El Bruc, el Casal del Poble i l’ajuntament de Riells i
Viabrea, Expedient MA/9091
Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea és beneficiari de la campanya d’ajuts per a
la instal·lació de calderes de biomassa, corresponent a la convocatòria per a l’any
2015, publicada al BOP nº 46 de data 09-03-2015.
Atès que l’ajut atorgat, d’acord amb expedient MA/9091, és per a la instal·lació de
caldera de biomassa i xarxa de calor a l’escola el Bruc, el Casal del Poble i
l’ajuntament.
Atès que des de l’inici de l’expedient s’han produït alguns canvis en els
equipaments municipals, que han fet considerar l’inclusiu de la nova biblioteca al
projecte beneficiat per aquesta actuació, d’acord amb la memòria justificativa
redactada per SUNO Enginyeria de Serveis Energètics.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona el canvi de destí de la
subvenció atorgada per a la instal·lació d’una caldera de biomassa i una xarxa de
calor per a l’Escola El Bruc, el Casal del Poble i l’ajuntament de Riells i Viabrea,
Expedient MA/9091, d’acord amb la memòria justificativa redactada per SUNO
Enginyeria de Serveis Energètics.
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 a la Diputació de Girona i al servei de
comptabilitat municipal, als efecte oportuns.”

C) Sol·licitud de reformulació de la subvenció atorgada per la Diputació de
Girona, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció” – exercici 2017, línia 3
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Atès que la Diputació de Girona, en sessió ordinària de la Junta de Govern de data
18/07/2017 va concedir a aquest ajuntament dins la campanya “Del Pla a l’Acció”,
any 2017, línia 3, una subvenció de 5.595,30,-€ per a portar a terme el projecte d’
”Instal.lació nova fusteria exterior a l’edifici consistorial. Fase 2”.
Atès que el pressupost total de la memòria valorada tramesa a la sol.licitud per a
portar a terme els esmentats treballs era de 10.238,69 euros.
Atès que revisat el pressupost inicial, respectant l’objecte, condicions i finalitat de la
subvenció, dóna un pressupost final de 7.549,11,-€.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona, el canvi de condicions de la
subvenció atorgada dins la campanya “Del Pla a l’Acció”, corresponent a l’exercici
2017, per a la següent línia:
- Línia 3: “Instal.lació d’una nova fusteria exterior a l’edifici consistorial. Fase 2”
per canvi de percentatge de la subvenció.
SEGON.- APROVAR el compromís d’aquest ajuntament de finançar la part del
pressupost de les actuacions que la subvenció no cobreixi.
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.”

VUITÈ PUNT.PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs ni preguntes.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 19.45 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, qui en dono fe,
L’alcalde

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

La Secretària-Interventora

Montserrat Bertran i Roca

