ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
NÚM. 002/2017
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 25 de gener 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 11-01-2017.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ
A) EXP.: 1/17
PROMOTOR: Mario Nombela González
EMPLAÇAMENT: C/ Turó de l’Home, nº 139-141
ASSUMPTE: Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat
Vist l’expedient 1/17 instruït en nom de Mario Nombela González, amb DNI
01929228B, en sol·licitud de llicencia d’obres per reforma i ampliació d’habitatge
unifamiliar aïllat a la parcel·la 139-141 del carrer Turó de l’Home de la urbanització
Boscos de la Batllòria.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles
Blázquez Lajara, en data 25/01/2016.
Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per
unanimitat dels assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR a Mario Nombela González, amb DNI 01929228B, llicència
municipal d’obres per reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la
139-141 del carrer Turó de l’Home de la urbanització Boscos de la Batllòria.
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:
858,55 €
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/24.529,94
Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:
201,15 €
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/24.529,94
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/24.529,94
245,30 €
Per l’aplicació de l’art. 11 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
150,00 €

IMPORT TOTAL INGRESSAT EN DATA 28/12/2016:

1.489,43 €

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.”

B) Modificació de la denominació del Grup polític municipal de
Convergència i Unió, “CiU”, a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT
Es dóna compte de la instància presentada en data 13 de gener d’enguany, reg.
d’entrada núm. 100, pels regidors integrants del Grup polític municipal de
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Convergència i Unió, “CiU”, notificant la modificació de la denominació del seu grup
per Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la modificació de la denominació
del Grup polític municipal de Convergència i Unió “CiU”, per Grup Municipal de
Partit Demòcrata “PDeCAT”.
SEGON.- DONAR-NE COMPTE al proper Ple municipal que se celebri.”

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

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,

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

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 13.620,64,- €.

B) Sol·licitud reconeixement de trienni al Sr. Raül Bernatallada Barceló
El dia 02-01-2017, el treballador Sr. Raül Bernatallada Barceló, va fer 9 anys de
serveis efectius a l’Ajuntament.
Atès l’expedient personal del sol·licitant, on consta com a data d’alta com a
personal de l’Ajuntament, el dia 02-01-2008.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- RECONÈIXER al Sr. Raül Bernatallada Barceló, el 3er. trienni de
serveis efectius a l’Ajuntament, amb efectes des del dia 01-02-2017, amb els drets
econòmics corresponents d’acord amb les disposicions legals aplicables.
SEGON.- Les percepcions derivades del present reconeixement es faran efectives
amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
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TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada i a la Gestoria
G&V Assessors Barcelona, S.L.P. pel seu coneixement i efectes oportuns.”

C) Rendició de comptes de caixa corporació
Vista la necessitat i conveniència de procedir l’aprovació de les despeses que
s’annexen a la relació detallada que corresponent a despeses efectuades per caixa
corporació en efectiu durant el 4art. trimestre de 2016.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició i obligació de les despeses
relacionades a l’annex relació comptable O/2016/79 per un import total brut de
331,96 € (Import líquid: 283,56 €) amb aplicació al pressupost del 2016.
SEGON.- APROVAR la rendició de comptes dels pagaments efectuats.”

D) Proposta d’ajut social per el “Programa d’assistència a les Persones”
Es proposa un ajut econòmic per l’Associació “El Taller de Breda” amb NIF: G55147201, pel programa que estan duent a terme d’assistència a les persones tots
els dijous al Casal d’Avis per cobrir mesos de gener a desembre de 2017, excepte el
mes d’agost que no hi ha activitat.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- ATORGAR
l’ajut de Benestar Social per import de 120,00-€
mensuals, durant els mesos de gener a desembre de 2017, excepte el mes d’agost
que no hi ha activitat.
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost
vigent.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat, 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

A) Aprovació del convenis de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’ajuntament de Riells i Viabrea per a la implementació del sistema
d’orientació i intermediació laboral del Servei d’Ocupació de Catalunya
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Vist l’acord entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Girona per a la
creació d’un sistema d’orientació i intermediació laboral a través del portal
d’ocupació Feina Activa i del programa d’orientació Laboral Galileu i que la
Diputació de Girona pot establir convenis de col·laboració amb les Entitats Locals
per a la implementació d’aquest sistema d’orientació i intermediació laboral del
Servei d’Ocupació de Catalunya, per aquest motiu es proposa un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Girona, quina transcripció literal és la següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL
SISTEMA D’ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL DEL SERVEI
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel senyor Pere Vila i Fulcarà, en qualitat de
president, en virtut de les competències atribuïdes per la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i facultat per l’acord de Ple de la Corporació
d'1 de juliol de 2015 i assistit pel Secretari General, Jordi Batllori Nouvilas.
D’altra part L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, representat pel senyor Josep Ma.
Bagot i Belfort, en qualitat d’Alcalde-President, en virtut de les facultats conferides
per 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 i l’article 21.1.f de la Llei
7/85 de 2 d’abril , reguladora de les bases de règim local.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que, d’acord amb l’article 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que recull
quines són les competències locals, els governs locals tenen, entre d’altres,
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la regulació de
l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques,
entre d’altres, especialment les de foment de l’ocupació.
II. Que, d’acord amb l’art. 36 de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, són
competències pròpies de la Diputació, les que els atribueixin les lleis de l’Estat i de
les comunitats autònomes en els diferents sectors de l’acció pública, i en tot cas,
entre d’altres, la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social,
d’acord amb les competències de les altres Administracions Públiques en aquest
àmbit.
III. Que d’acord amb l’art. 10. Uno del RD- llei 3/2011, de 18 de febrer, de
mesures urgents per la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques
actives, que modifica els apartats 1 i 3 de l’article 23 de la Llei 56/2003, de 16 de
desembre, d’Ocupació, els recursos econòmics destinats a les polítiques actives
d’ocupació seran gestionats pels Serveis Públics d’Ocupació, desenvolupant les
accions i mesures que considerin encasaries i que donin cobertura als àmbits
establerts en l’article 25. Aquestes accions i mesures podran ser gestionades
mitjançant la concessió de subvencions públiques, contractació administrativa,
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subscripció de convenis, gestió directa o qualsevol altre forma jurídica ajustada a
dret.
IV. La Diputació de Girona, mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica té com a
línies d’actuació prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment
de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del
seu àmbit territorial.
V. Dins de les línies estratègiques de l’àrea de Promoció Econòmica hi ha l’impuls
d’una Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica/Desenvolupament Local
constituint un grup de treball tot aprofitant les sinergies i la complementarietat amb
la voluntat de:
a) Impulsar la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica d’abast provincial.
b) Fomentar les activitats formatives adreçades a les activitats i als càrrecs tècnics
que assumeixin responsabilitats en relació amb aquestes àrees.
c) Coordinar els Serveis Locals de promoció econòmica del territori.
d) Fer una prospecció de les necessitats dels ajuntaments i organització de grups
de treball.
e) Dissenyar, consensuar i aplicar una metodologia comuna en diversos àmbits
d'interès.
VI. Que el 23 de desembre de 2010 es va signar un Conveni Marc entre el Servei
d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Girona per a la creació i desenvolupament
d’un sistema d’orientació i intermediació laboral. En base al qual resten pendents
de desenvolupar els aspectes relacionats amb el desplegament.
VII. Que el 24 abril de 2012 el Servei d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de
Girona van signar el conveni específic, en el marc del conveni de col·laboració entre
el Servei d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Girona per a la creació d’un
sistema d’orientació i intermediació laboral, on es detallen els aspectes relacionats
amb el desplegament.
VIII. Que la Diputació de Girona té la voluntat d'establir convenis amb les entitats
locals membres de la XSLPE, que ho desitgin, amb la finalitat de subministrar les
eines i la metodologia del sistema d’orientació i intermediació que el SOC posa al
seu abast tant per realitzar actuacions amb empreses com amb ciutadans i
ciutadanes de cada municipi adscrit.
PACTES
Primer. Objectius
Per respondre a la necessitat de desenvolupar conjuntament amb les entitats locals
les competències en l’àmbit de l’orientació i la intermediació laboral que el Servei
d’Ocupació de Catalunya exerceix a la província de Girona. S’estableixen els termes
de la col·laboració entre la Diputació de Girona i l’ajuntament de Riells i Viabrea per
implantar un sistema d’orientació i intermediació amb eines de treball comunes,
com a sistemes d’informació integral de suport a l’orientació i intermediació.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu general caldrà tenir en compte els següents
objectius específics:
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1 - Posar al servei dels ens locals, de la demarcació que conformen la XSLPE, el
Sistema d'Orientació i Intermediació Laboral a través del sistema d’informació
integral de suport a l’orientació laboral anomenat Galileu i del portal Feina Activa,
ambdues aplicacions del Servei d’Ocupació de Catalunya.
2 - Concretar els compromisos de la Diputació de Girona i l’ajuntament de Riells i
Viabrea, relacionats amb la implantació del sistema d’orientació i intermediació
laboral per facilitar la gestió de les entitats locals en matèria d’ocupació.
3 - Fixar els detalls relacionats amb la utilització dels portals Feina Activa i Galileu
per a les especificitats de la gestió de la Diputació de Girona i de les entitats locals
vinculades a la XSLPE.
4 - Definir els aspectes relacionats amb el desplegament de la implantació d’aquest
sistema d’orientació i intermediació laboral als ens locals.
Segon. Compromisos de la Diputació de Girona
1 - Es posa a disposició de l’ajuntament de Riells i Viabrea un sistema d’orientació
laboral basat en el portal Galileu que permeti:
- Registrar i fer el seguiment de les diferents fases del procés d’orientació,
permetent la traçabilitat del procés.
- Accedir de forma centralitzada a la informació disponible en les aplicacions del
Servei d’Ocupació de Catalunya necessàries per a la gestió de l’orientació.
- Accedir a recursos per a la tasca orientadora.
- Facilitar el treball en col·laboració entre el personal orientador.
- Accedir als principals indicadors del mercat de treball.
2 - Es posa a disposició de l’ajuntament de Riells i Viabrea un sistema
d’intermediació laboral basat en el portal Feina Activa que permeti:
I.

Donar els següents serveis a les persones candidates, prèvia autorització
d’aquestes, accedir a la gestió i registre de candidats a través del NIF,
gestionar currículums, gestionar candidatures a ofertes, cercar ofertes en
nom de les persones candidates i gestionar-ne les comunicacions des d’una
bústia de missatges.

II.

Donar els següents serveis a les empreses:

a) Crear ofertes, gestionar candidatures, cercar currículums, gestionar totes les
ofertes
introduïdes per qualsevol gestor de la mateixa entitat local i
visualitzar-les externament.
b) Un accés personalitzat des de les webs de les entitats locals a Feina Activa, que
consistirà en la capçalera del portal Feina Activa amb text identificador de l’entitat
local que presta el servei. Aquest text es mostrarà sempre que les persones
candidates accedeixin a través de la web de l’entitat local.
3 - Implementar les bases del model de treball amb xarxa per donar el servei
d’orientació i intermediació.
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4 - Coordinar la formació que oferirà el SOC als tècnics de les entitats locals, tan
pel que fa al model de treball en xarxa com a la utilització de les diferents
aplicacions de gestió: Galileu i Feina Activa.
5 - Proporcionar a l’ajuntament de Riells i Viabrea les dades estadístiques de
l'activitat que generin al Portal Feina Activa i Galileu periòdicament.
6 - Donar suport a la integració del Servei d'orientació i intermediació laboral als
portals webs de les entitats locals, mitjançant el SOC.
7 - Traslladar les propostes de millora dels aplicatius i nous desenvolupaments de
les entitats locals a través de la seva participació a la Comissió de Mixta de
Seguiment i Avaluació formada pel SOC i la Diputació de Girona.
8 - Facilitar les claus per a l’accés al portal Feina Activa del personal de
l’ajuntament de Riells i Viabrea, degudament acreditat, que hagi de dur a terme la
prestació.
Tercera. Compromisos de l’ajuntament de Riells i Viabrea
1 - Vetllar per la correcta utilització de les aplicacions del Servei d’Ocupació de
Catalunya que s’utilitzaran per a la col·laboració en la prestació dels serveis
d’orientació i intermediació, així com tots els aspectes relacionats amb la clàusula
d’encàrrec de tractament de les dades.
2 - Designar un responsable tècnic (Secretari i/o tècnic d'estructura) encarregat de
comunicar el nom i cognom de les persones que han de tenir la consideració
d’usuaris del Sistema d'Orientació i Intermediació Laboral. Cada tècnic hi accedirà
amb el seu nom d’usuari i paraula de pas proporcionats per la Diputació de Girona,
que haurà de mantenir en secret i renovar amb la periodicitat que indiquin els
aplicatius.
3 - L’ens local comunicarà amb el procediment establert per la Diputació de Girona
les altes o baixes del seu personal a fi de modificar les autoritzacions i permisos
atorgats.
4 - Assegurar que tots els tècnics registrats de la seva entitat participaran en les
accions de formació programades sobre la utilització del portal Feina Activa, Galileu,
les responsabilitats legals i altres aspectes metodològics.
5 - Participar a les accions que afavoreixin l'organització i coordinació entre les
entitats locals de la XSLPE, la Diputació de Girona i les oficines de treball de la
província de Girona.
6 - Fer propostes de millora dels aplicatius i nous desenvolupaments a la Diputació
de Girona, a través de la seva participació a la Comissió de Mixta de Seguiment i
Avaluació.
Quarta. Encàrrec de tractament de les dades
Mitjançant la present clàusula s’habilita a l’ajuntament de Riells i Viabrea dintre de
l’àmbit territorial de la seva competència, com a entitat encarregada del
tractament, per tractar, per compte del Servei d’Ocupació
de Catalunya,
responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per la
col·laboració en la prestació del servei d’orientació als candidats i intermediació
laboral entre empreses i candidats inscrits als portals Galileu i Feina Activa, en els
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termes previstos per l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament que la desplega
(RLOPD), aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
1 - L’encàrrec del tractament consistirà en:
 Gestionar les dades de candidats i empreses del Sistema d'Orientació i
Intermediació Laboral.
 Controlar l’activitat pel que fa referència a la protecció de dades personals i
el servei ofert d’orientació i intermediació segons les directrius del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
 En cap cas la Diputació de Girona tractarà de forma directa les dades dels
candidats, aquest tractament es farà a través de la subcontractació amb
entitats locals, en els termes previstos en l’article 21 del RLOPD.
2 - Identificació dels fitxers afectats
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
encàrrec, l’entitat Servei d’Ocupació de Catalunya, responsable del fitxer i del
tractament, posa a disposició de la Diputació de Girona, encarregada del
tractament, el fitxer de demandats d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya,
inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. La Diputació de Girona
trasllada aquest encàrrec a l’ajuntament de Riells i Viabrea.
3 - Durada
Aquest encàrrec de tractament serà vigent durant tota la vigència d'aquest conveni.
4 - Obligacions de l’encarregat del tractament
La Diputació de Girona i l’ajuntament de Riells i Viabrea, encarregades del
tractament i tot el seu personal se sotmeten 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:
 Vetllar per que les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que es
recullin per a ser-hi incloses, s’utilitzin només per a la finalitat de prestar el
servei d’orientació als candidats i intermediació laboral entre empreses i
candidats.
 Tractar i fer que es tractin les dades d’acord amb les instruccions del
responsable del tractament.
 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 o tractament, en els supòsits legalment admissibles.
S’autoritza a l’ajuntament de Riells i Viabrea les prestacions que comportin els
tractaments següents:
 Gestió d’usuaris candidats del portal Feina Activa, que implica accés a les
dades, recollida i modificació d’informació i inscripció de candidats a ofertes.
 Gestió d’ofertes, que implica alta d’ofertes i gestió dels candidats inscrits
mitjançant Feina Activa
 Orientació a persones en recerca de feina per mitjà del portal Galileu.
L’ajuntament de Riells i Viabrea també ha de tenir cura de:
 No fer còpies de la informació a què tingui accés.
 Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de
finalitzar el seu objecte.
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Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats i als treballadors de les entitats
locals amb els que s’hagi establert convenis o contractes per subcontractar
el tractament.
Complir les mesures de seguretat establertes al document de seguretat del
responsable del tractament, 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:
- El portal Feina Activa/Galileu serà el sistema utilitzat per a la gestió
de la informació.
- L’accés a les dades serà remot, mitjançant un sistema
d’autenticació dels usuaris registrats. En cap cas l’encarregat del
tractament pot incorporar les dades als seus propis sistemes.
- L’encarregat del tractament ha de posar en coneixement del
responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, qualsevol
incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter
personal tractades.

5 - Obligacions Servei d’Ocupació de Catalunya com a responsable del tractament
 Facilitar les claus per a l’accés al portal Feina Activa i Galileu del personal de
la Diputació de Girona, degudament acreditat, que hagi de dur a terme la
prestació.
 El SOC com a responsable del tractament elaborarà un protocol de seguretat
on es recolliran les obligacions, en matèria de protecció de dades, dels
usuaris de les aplicacions tant pel que fa a l’encarregat com el
subencarregat del tractament. Aquest document, que inclourà les mesures a
adoptar per a cadascun, s’elaborarà a partir del Document de Seguretat del
Servei d’Ocupació de Catalunya i recollirà els aspectes relacionats amb la
seguretat de les dades que afectin a les accions objecte d’aquest Conveni.
 Adoptar les mesures de seguretat exigibles, d’acord amb el que estableix el
RLOPD.
 Vetllar per tal que l’encarregat del tractament compleixi les mesures de
seguretat establertes i la resta d’obligacions i principis que estableix la
normativa de protecció de dades.
6 - Exercici de drets
Les entitats locals que actuïn en la seva funció relacionada amb la incorporació
d’informació de persones candidates a les aplicacions del SOC, tindran el deure
d’informació previst a l’article 5 de la LOPD, mitjançant un mecanisme que acrediti
que s’ha facilitat aquesta informació a cadascun dels candidats. Aquest deure haurà
de constar de forma explícita en els convenis que subscrigui la Diputació de Girona
amb cadascuna de les entitats locals.
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i cancel·lació
davant l’encarregat del tractament, aquest ha de deixar constància de la
presentació i comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que indiqui el
responsable. La comunicació s’ha de fer de forma immediata, i en cap cas més enllà
del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb
les altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
Cinquena. Contraprestacions econòmiques
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Les actuacions a què fa referència aquest Conveni específic no comportarà
contraprestacions econòmiques entre les parts.
Sisena. Publicitat, imatge corporativa i difusió
La realització d’actes públics de difusió i promoció que es derivin de les accions
previstes en aquest Conveni hauran de ser coordinades entre el Servei d’Ocupació
de Catalunya i la Diputació de Girona. Es notificarà amb antelació qualsevol
compareixença oficial que es faci relacionada amb les accions previstes d’aquest
Conveni marc.
En tot cas sempre hi haurà de figurar el logotip del Servei d’Ocupació de Catalunya,
amb coexistència amb el del Departament d’Empresa i Ocupació, i el de la Diputació
de Girona i la imatge corporativa corresponent a cadascú d’ells, seguint els manuals
d’estil vigents de cada entitat i previ acord de les parts. Apareixerà, també, el
logotip del Fons Social Europeu en el cas que les accions que es desprenguin
d’aquest Conveni tinguin cofinançament d’aquest organisme.
Setena. Extinció
Seran causes d’extinció del conveni les següents:




La finalització de les actuacions previstes
El mutu acord de les parts
El incompliment parcial o total dels acords subscrits, i el incompliment de les
disposicions legals d’aplicació.

Vuitena. Règim jurídic
El present Conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es
regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes
comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i a la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre , i per la resta de la
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Conveni.
Novena. Vigència
Aquest Conveni produirà efectes durant un any a partir de la seva signatura,
prorrogable automàticament, sens perjudici que qualsevol de les parts pugui
denunciar-ho instant la seva resolució, amb el requisit previ de comunicar-ho a
l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos al de la data de la seva
efectiva resolució.
Desena. Interpretació
Les qüestions litigioses sorgides en quant a la interpretació o l’execució del
Conveni, que no puguin ser resoltes de mutu acord, seran resoltes en via judicial
contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat i acceptació, les parts accepten les estipulacions
precedents signen aquest document per duplicat, a un sol efecte i en el lloc i data
indicats”.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Riells i Viabrea per a la implantació del sistema d’orientació i
intermediació laboral del servei d’ocupació de Catalunya.
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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 Diputació de Girona pel seu
coneixement i efectes oportuns.“

B) Adjudicació del contracte de serveis de manteniment i conservació de la
xarxa d’enllumenat públic, instal·lacions d’equipaments i festes municipals
amb subministrament de material del municipi de Riells i Viabrea
És objecte d’aquesta contractació els serveis de manteniment i conservació de les
instal·lacions d’enllumenat públic, instal·lacions d’equipaments i festes municipals,
amb subministrament de material, en el terme municipal de Riells i Viabrea
detallats en el Plec de clàusules administratives.
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.
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 de manteniment i conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic,
instal·lacions d’equipaments i festes municipals, amb subministrament de material,
en el terme municipal de Riells i Viabrea, per import màxim anual de 56.779,37.- €,
sense IVA, i amb una durada de 1 any, amb possibilitat de pròrroga de 1 any més.
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.
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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.”

SISÈ PUNT.ÀREA
DE
SANITAT,
TIC,
MUNICIPALS I HABITATGE

ESPORTS,

MANTENIMENT

D’EDIFICIS

Adjudicació del contracte de serveis de manteniment de baixa tensió,
caldera, calefacció A.C.S. solar i bombes hidràuliques de la Casa de la
Cultura
És objecte d’aquesta contractació els serveis de manteniment de baixa tensió,
caldera, calefacció A.C.S. solar i bombes hidràuliques de la Casa de la Cultura.
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.
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 de manteniment de baixa tensió, caldera, calefacció A.C.S. solar i bombes
hidràuliques de la Casa de la Cultura, per import màxim de 9.900,00.- €, sense
IVA, i amb una durada de 3 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més.
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
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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.”

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 20.35 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

