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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
 

Identificació de la sessió 
 
NÚM.  010/2017 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  24 de maig 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 10-05-2017. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 

 

 
A) Aprovació inicial dels projectes d’estatuts i bases d’actuació de la Junta 
de Compensació del PAa-3 “Plemen” 
 
Vist l’expedient 207/16 instruït en nom de Francisco Castelao Canicoba i Baltasar 
Planasdemunt Regàs, en representació d’Inversiones Inmobiliarias Canvives, SA i 
de Bachaledca SLU, respectivament, en sol·licitud d’aprovació d’estatuts i bases 
d’actuació de la Junta de Compensació del Polígon d’actuació PAa-3: Plemen. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal Sr. Armand García 
Bartolomé, en data 5/05/2017. 
 
Vist l’informe emès per l’assessora jurídica municipal, Sra. Cristina Gómez Nebrea, 

en data 18/05/2017, que diu: 
 
“I.- El POUM de Riells i Viabrea aprovat definitivament en data 22 de juliol de 2014 
i publicat al DOGC núm. 6719 de data 2 d’octubre de 2014, delimita un polígon 
d’actuació urbanística  discontínua en sòl urbà no consolidat denominat PAa-3 
“Plemen” a executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació. 
 
II.- Els senyors Francisco Castelao Canicoba en representació de INVERSIONES 
INMOBILIARIAS CANVIVES, SA i Baltasar Planasdemunt Regàs, en representació de 
BACHALEDCA, SLU, que al·leguen ostentar una superfície de 25.730,62 m2, 
equivalent al 51,24% de l’àmbit han presentat a l’Ajuntament els projectes 
d’Estatuts i Bases d’Actuació de la futura Junta de Compensació, així com les notes 
simples del Registre de la Propietat acreditatives de la titularitat de INVERSIONES 
INMOBILIARIAS CANVIVES, SA i una copia parcial de l’escriptura de compravenda 

de 23 de desembre de 2014 a fi d’acreditar la titularitat de BACHALEDCA, SLU. 
 
III.- Mitjançant informe jurídic de data 29 de novembre de 2016, que va ser 
notificat als interessats es va sol·licitar el complement i/o esmena de la 
documentació presentada abans de procedir a l’aprovació inicial, en els termes 
següents: 
 
a) Nota simple actual de les finques de les quals són titulars INVERSIONES 
INMOBILIARIAS CANVIVES, SA i BACHALEDCA, SLU; 

 
b) Identificació gràfica de les finques de les mercantils citades sobre plànol on 
consti la delimitació amb el terme municipal veí de Sant Celoni;  
 
c) Relació complerta dels titulars i interessats, així com les corresponents adreces i 

dades de contacte,  en el conjunt de l’àmbit que hauran de ser notificats en els 
tràmits d’aprovació. 

 
d) Esmenar en els documents d’estatuts i bases d’actuació, les qüestions 
assenyalades en l’apartat III d’aquest informe:  

 
i) El títol d’ambdós documents hauria de ser “JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL PAa-3 
“PLEMEN” que és el polígon s’identifica en el POUM. No hauria d’incloure el concepte 
de “sector” atès que l’àmbit és un polígon d’actuació urbanística no sotmès a cap 
planejament derivat; 
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ii) Cal determinar el domicili de la Junta que resta en blanc en l’article 3 dels 
Estatuts;  

  
iii) En l’article 4 sobre “Objeto” s’ha d’afegir que la gestió urbanística prevista es 
durà a terme d’acord amb les previsions del POUM i, especialment, d’acord amb la 
fitxa urbanística normativa d’aquest àmbit;  
 
iv) L’article 10 sobre “Miembros fundadores” haurà d’esmenar-se en el sentit de 
que el 50% ha de referir-se a la superfície total del polígon (article 130.3 del 
TRLUC) i no únicament a la superfície d’aprofitament lucratiu. 
 
IV.- En data 2 de març de 2017, els interessats han donat compliment al 
requeriment municipal i aporten la següent documentació: 
 
- Nota simple registral de data 26 de gener de 2017, de la finca 2237 de la qual és 
titular BACHALEDCA, SL. 

 
-Nota simple registral de data 23 de gener de 2017, de la finca 3300 de la qual és 
titular registral Tabeiros Gestora Global de Inmuebles, SL. 
 
-Testimoni de l’escriptura de fusió per absorció de data 22 de novembre de 2012  
de les societats INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES, SLU” (absorbent) y 
“TABEIROS GESTORA GLOBAL DE INMUEBLES, SL (absorbida).  
 
-Plànol d’estructura de propietats de l’àmbit. 
 
-Relació de propietaris i interessats.  
 
-Documents de Bases i Estatuts esmenats d’acord amb el requeriment municipal. 
 

Cal precisar que no s’ha aportat la nota simple de la finca registral 328 que va ser 
adquirida per BACHALEDCA, SL., en el mes de desembre de 2014 segons la copia 
parcial de l’escriptura aportada pels interessats amb la seva instància de 29 de 
novembre de 2016, però que es troba pendent d’inscripció en el Registre de la 
Propietat, tal com manifesten. Considero suficientment justificada la titularitat amb 
l’esmentada copia de l’escriptura aportada el 29 de novembre passat. 
 

Pel que fa a la designació del domicili de la futura Junta, els interessats han 
manifestat que es fixarà en l’acte de constitució de la Junta, la qual cosa es 
considera raonable. La resta del contingut de les Bases i Estatuts ha recollit les 
esmenes proposades en l’informe jurídic de 29 de novembre de 2016. 
 
Pel que fa al plànol d’estructura de propietat, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 
144/07, de 21 d’abril es va resoldre suspendre la tramitació, sobre la base de 

l’informe tècnic de 19 d’abril de 2017, que va considerar insuficient la identificació 
gràfica de les finques aportades per Inversiones Inmobiliarias Canvives, SL i per 
Bachaledca, SLU. i requeria els interessat per aportar una millor acreditació en 
aquest particular. 
 
V.- En data 4 de maig de 2017, s’ha presentat un nou escrit que esmena i 
complementa l’aportat en data 6 de març de 2017, així com una nova 

documentació gràfica. Aquesta documentació complementaria ha estat objecte 
d’informe favorable pels serveis tècnics municipals de data 5 de maig de 2017, en 
el sentit que permet acreditar el compliment del requisit de reunir més del 50% de 
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 la superfície del polígon per part dels propietaris que presenten a tràmit les Bases 
d’actuació i Estatuts. 

 
VI.- La tramitació dels Estatuts i Bases d’actuació haurà d’efectuar-se d’acord amb 
el procediment que contempla l’article 119 del  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per Llei 3/2012 (TRLUC), que contempla els següents tràmits: 
 
- Aprovació inicial. 

 
- Informació pública durant el termini d’un mes, amb citació personal a tots els 
interessats que s’identifiquen al quadre de propietaris i titulars de drets aportat 
(document núm. 6 de la instància de 2 de març de 2017) per tal que puguin 
formular les al·legacions que considerin oportunes. A la notificació es farà constar 
que dins el mateix termini d’informació pública les persones propietàries que no 
han formulat la proposta poden sol·licitar la seva incorporació a la Junta de 
Compensació (article 171.2 del RLUC). Així mateix, les persones propietàries que 

no s’incorporin a la Junta de Compensació poden manifestar en aquest tràmit el seu 
compromís de participar en l’execució del planejament i han de prestar la garantia 
que estableix l’article 136.2 del RLUC (12% de les despeses estimades 
d’urbanització corresponents a la finca de la qual es tracti, d’acord amb la proporció 
de la seva superfície respecte a la del total sector), dins del termini d’un mes des 
de la notificació de l’acord d’aprovació de la constitució de la Junta. 
 
- Aprovació definitiva, que ha d’acordar-se dins el termini de dos mesos des del 
finiment del termini d’informació pública. En cas contrari, s’entén que els projectes 
de estatuts i bases han quedat aprovats definitivament per silenci positiu. 

 
- Publicació i notificació a tots els interessats de l’acord d’aprovació definitiva 
exprés o presumpte. 

 

Els acords d’aprovació inicial i definitiva corresponen a l’Alcaldia segons disposa 
l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, però no és cap problema jurídic que sigui 
la Junta de Govern Local o el Ple els que adoptin els acords. 
 
D’acord amb les consideracions anteriors, es proposa a l’adopció del següent: 
 

1er.- APROVAR INICIALMENT els projectes d’Estatuts i Bases d’actuació de la Junta 
de Compensació del PAa-3 “Plemen” , formulat pels propietaris de l’àmbit que 
representen el 51,24% de la total superfície. 
 
2on.- Disposar, l’obertura d’un termini d’ INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un 
més mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels 
diaris de major circulació a la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament als 

efectes de poder ésser examinat i formular pels interessats les al·legacions 
pertinents.  
 
3er.- Igualment, NOTIFICAR l’anterior acord d’aprovació inicial a tots els titulars de 
drets identificats en el quadre aportat, i concedir-los el termini d’UN MES per 
formular totes aquelles al·legacions que estimin oportunes. 
 

A la notificació es farà constar que dins el mateix termini d’informació pública les 
persones propietàries que no han formulat la proposta poden sol·licitar la seva 
incorporació a la Junta de Compensació. 
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Així mateix, es farà constar que les persones propietàries que no s’incorporin a la 
Junta de Compensació poden manifestar en aquest tràmit el seu compromís de 

participar en l’execució del planejament i hauran de prestar la garantia que 
estableix l’article 136.2 del RLUC  dins del termini d’un mes des de la notificació de 
l’acord d’aprovació de la constitució de la Junta”. 
  
A la vista del que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- DONAR CONFORMITAT als informes emesos pels serveis tècnics i 
jurídics municipals obrant en l’expedient. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT els projectes d’Estatuts i Bases d’actuació de 
la Junta de Compensació del PAa-3 “Plemen” , formulat pels propietaris de l’àmbit 
que representen el 51,24% de la total superfície. 
 

TERCER.- DISPOSAR l’obertura d’un termini d’ INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini 
d’un més, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
dels diaris de major circulació a la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, als efectes de poder ésser examinat i formular pels interessats les 
al·legacions pertinents. 
 
QUART.- DISPOSAR l’obertura d’un termini de TRÀMIT D’ AUDIÈNCIA a tots els 
titulars identificats en el quadre aportat pels interessats, i concedir-los el termini 
d’UN MES per formular totes aquelles al·legacions que estimin oportunes.” 
 
 
B) Contractació obres de reparació i formació de capa de rodadura en 
carrers dels nuclis de Riells 1, Can Salvà i Camp de Futbol (Fase 3) 
 

Aquest Ajuntament té la necessitat de realitzar obres de reparació de la capa del 
ferm d’alguns carrers dels nuclis de Riells 1, Can Salvà i Camp de Futbol (Fase 3).  
 
El motiu és la necessitat de recuperar la secció del ferm malmés, amb presència de 
sots i esquarterament del paviment, degut a la intensitat del transit, afavorint així 
el trànsit rodat i la seguretat viària. 
 

L’arquitecte tècnic municipal, Joan Carles Blázquez Lajara ha redactat el projecte de 
reparació i formació de capa de rodadura en carrers dels nuclis de Riells 1, Can 
Salvà i Camp de Futbol (Fase 3), amb un pressupost de 198.651,70.-€, IVA, 
despeses generals i benefici industrial inclòs.  
 
Atès el que disposa l’article 6, del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, es tracta d’un 

contracte d’obres, i per raó de la quantia es procedirà a la seva contractació seguint 
el procediment obert. 
 
Atès que la pavimentació i conservació de les vies públiques és un dels serveis 
mínims que han de prestar els municipis, art. 67.a) DL 2/2003, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Atès que el bon estat de les vies públiques es considera d’interès públic, per quant 
garanteix la seguretat viària i de les persones. 
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Atès que s’ha  redactat el Plec de clàusules administratives econòmiques i tècniques 
que regularà l’indicat contracte. 

 
Atès el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- INCOAR l’expedient de contractació que ha de regir la convocatòria de 
la licitació pel procediment obert de les obres de reparació i formació de capa de 
rodadura en carrers dels nuclis de Riells 1, Can Salvà i Camp de Futbol (Fase 3), 
amb un pressupost MÀXIM DE LICITACIÓ de 164.174,96.-€, IVA EXCLÒS.  
 
SEGON.- APROVAR el Plec de Clàusules administratives particulars que ha de 
regir la contractació. 

 
TERCER.- DECLARAR la urgència en la tramitació de l’expedient per raons 

d’interès públic, d’acord amb l’art. 112 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

QUART.- AUTORITZAR la despesa corresponent que comporta el present 
contracte,  condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
vigent. 
 
CINQUÈ.- 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. 

 
SISÈ.- 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, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 
 

 
A) Proposta de pagament premis infantils Concurs Literari Sant Jordi 2017 
 
En motiu dels Jocs Florals celebrats a l’Escola El Bruc el passat 21 d’abril de 2017, 
s'han atorgat premis per la participació al Concurs Literari infantil de Sant Jordi. Per 
tal de fer efectiu el pagament d’aquests premis. 
   
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 389,52€ en concepte dels premis del 
concurs literari infantil a l’Escola El Bruc de Riells i Viabrea. 
 

SEGON.- REALITZAR el pagament de 389,52€ en concepte dels premis del 
concurs literari infantil a l’Escola El Bruc de Riells i Viabrea. 
 
TERCER.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost de 
l'exercici 2017. 
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QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 

 
 
B) Proposta de pagament pel repartiment del programa del Centre Cultural 
 
En motiu de la difusió a tots els veïns i veïnes del municipi de Riells i Viabrea del 
Programa amb les activitats que es portaran a terme al llarg del tercer trimestre de 
2017 al Centre Cultural, l’Associació AMBTU ha estat l’encarregada d’aquest 
repartiment a domicili.  
   
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 500,00€ en concepte del repartiment del 
programa corresponent al tercer trimestre de 2017 del Centre Cultural de Riells i 

Viabrea. 
 
SEGON.- REALITZAR el pagament de 500,00€, en concepte del repartiment del 
programa corresponent al tercer trimestre de 2017 del Centre Cultural de Riells i 
Viabrea, a l’Associació AMBTU amb CIF G55174197. 
 
TERCER.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost de 
l'exercici 2017. 
 
QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 
 
 
C) Proposta de pagament pel repartiment de la revista municipal 

 
En motiu de la difusió a tots els veïns i veïnes del municipi de Riells i Viabrea del 
segon número de la Revista Municipal “La Vírbola”, la Colla Castellera Els Xics de 
Riells ha estat l’encarregada d’aquest repartiment a domicili. 
   
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 400,00€ en concepte del repartiment del 
segon número de la Revista Municipal “La Vírbola”. 
 
SEGON.- REALITZAR el pagament de 400,00€, en concepte del repartiment del 
segon número de la Revista Municipal “La Vírbola”, a la Colla Castellera Els Xics de 
Riells amb CIF G55284889. 

 
TERCER.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost de 
l'exercici 2017. 
 
QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 
 

 
D) Proposta de pagament pel repartiment del programa del Centre Cultural 
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En motiu de la difusió a tots els veïns i veïnes del municipi de Riells i Viabrea del 
Programa amb les activitats que es portaran a terme al llarg del segon trimestre de 

2017 al Centre Cultural, l’Associació Territorial Nacional Catalana (ANC) ha estat 
l’encarregada d’aquest repartiment a domicili.  
   
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 400,00€ en concepte del repartiment del 
programa corresponent al segon trimestre de 2017 del Centre Cultural de Riells i 
Viabrea. 
 
SEGON.- REALITZAR el pagament de 400,00€, en concepte del repartiment del 
programa corresponent al segon trimestre de 2017 del Centre Cultural de Riells i 
Viabrea, a l’Associació Territorial Nacional Catalana (ANC). 
 

TERCER.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost de 
l'exercici 2017. 
 
QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 
 
 

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

 
A) Aprovació de factures 
 

Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les 
relacions de factures per un import  total de 86.276,44,- €. 
 
 
B) Proposta d’ajut econòmic per pagar part  de les colònies  
 
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar part de les 
colònies del menor Exp. 08/17. 

 
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 30,00.-€ per pagar una part de les 
colònies del menor. 
 
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.” 
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CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 

 

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

SISÈ PUNT.-  
ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D’EDIFICIS 
MUNICIPALS I HABITATGE 
 

 
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) Sol·licitud de subvenció extraordinària a la Diputació de Girona, per a 
finançar les despeses de la Fira Mediambiental   
 
Atès que els dies 16 i 17 de setembre d’enguany,  és prevista la celebració al 
municipi de la 1a edició de la Fira Mediambiental.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de 
concurrència pública per a finançar les despeses derivades de la celebració de la 
Fira Mediambiental.  
 
SEGON.-  FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 

documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord  a la Diputació de Girona i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 

 

B) Aprovació ajut a l’ADF de Riells i Viabrea per a despeses fixes 
 
Vista la instància presentada pel Sr. F.C.M. amb NIF: 7752.... en representació de 
l’entitat ADF, per la qual sol·licita un ajut econòmic per a fer front a les despeses 
previstes fixes de l’exercici 2017.  
 
Vist que són despeses que encara no s’han fet efectives en la seva totalitat fins a 
finalitzar l’any. 
 
Vist que hi ha consignació pressupostària a la partida 920 4800002 “Altres 
transferències” del pressupost del 2017, per a fer la corresponent retenció de 
crèdits per aplicar les despeses un cop justificades. 
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- APROVAR una bestreta a compte de les depeses fixes previstes per la 
quantitat de 885,28,- euros. 
 
SEGON.-  IMPUTAR la despesa a la partida 920 4800002 “Altres transferències”, 
del pressupost del 2017, un cop justificades. 
 
TERCER.- REQUERIR a l’ADF els justificants de pagament i factures que justifiquin 
la totalitat de la bestreta atorgada, amb la reserva que si l’ADF no justifica la 
totalitat de la bestreta, restarà obligat a retornar la diferència no gastada. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’entitat interessada i al departament de 
comptabilitat als efectes oportuns.” 
 

 
C) Aprovació ajut a l’ADF de Riells i Viabrea per a despeses gasoil 
 
Vista la instància presentada pel Sr. F.C.M. amb NIF: 7752..... en representació de 
l’entitat ADF, per la qual sol·licita un ajut econòmic per a fer front a una despesa de 
gasoil corresponent a un subministres del 2016, 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. 
16/PB0013612 de 559,75,- euros. 
 
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 559,75,- euros. 
 
SEGON.-  IMPUTAR la despesa a la partida 920 4800002 “Altres transferències”, 
del pressupost del 2017. 

 
TERCER.- REQUERIR a l’ADF el justificant de pagament de la factura esmentada. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’Entitat interessada i al departament de 
comptabilitat als efectes oportuns.” 
 
 

D) Sol·licitud de subvenció al Dpt. de Territori i Sostenibilitat – Agència de 
Residus de Catalunya – dins la convocatòria d’ajuts destinats a la 
implantació, ampliació i/o millora de deixalleries de residus municipals  
 
Atesa la Resolució TES/676/2017, de 15 de març, per la que es fa pública la 
convocatòria d’ajuts per a l’any 2017 destinats a la implantació i millora de 
deixalleries per a la gestió de residus municipals i se n’aproven les bases, publicada 

al DOGC núm. 7341 de data 31/03/2017.  
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 

unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- SOL·LICITAR al Dpt. de Territori i Sostenibilitat – Agència de Residus 
de Catalunya – una subvenció per a portar a terme una actuació subvencionable 
tipus B per a: 

 Ampliació-millora de la deixalleria existent tipus A  
 
SEGON.- COMPROMETRE´NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 
la subvenció. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord  al Dpt. de Territori i Sostenibilitat – Agència 
de Residus de Catalunya –  i al servei de comptabilitat municipal, als efectes 
oportuns.” 

 
 

VUITÈ PUNT.-   
PRECS I PREGUNTES 
 

 
No hi ha precs ni preguntes. 
 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les  20.00 hores, 
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-
la el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària-Interventora, qui en dono fe, 

 
    L’alcalde                                          La Secretària-Interventora  
 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Bagot i Belfort                                 Montserrat Bertran i Roca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


