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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
 

Identificació de la sessió 
 
NÚM.  008/2017 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  26 d’abril 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 12-04-2017. 
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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, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 
 

 
A) Pagament finançament del transport escolar no obligatori al Consell 
Comarcal de la Selva  

Atenent al conveni per al finançament del transport escolar no obligatori entre el 

Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riells i Viabrea i vista la relació 

d’usuaris de Riells i Viabrea pel curs 2016/17, relativa a gestionar i finançar el 

servei de transport escolar no obligatori dels alumnes del municipi de Riells i 

Viabrea que estudien a l’institut Montsoriu i l’institut Vescomtat de Cabrera. 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- FER EFECTIU el pagament de 2.850€ (57 alumnes x 50€) al Consell 
Comarcal de la Selva corresponents al curs 2016/17. 
 
SEGON.- TRASLLADAR aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i al 
Departament de Comptabilitat, pel seu coneixement i efectes oportuns.” 

 
B) Aprovació de l’addenda al conveni signat  el 17/03/2017 entre l’Escola 
de Música Güell i l’ajuntament de Riells i Viabrea per tal de desenvolupar i 
potenciar l’activitat i l’aprenentatge musical 
  
Vista l’addenda al conveni signat  el 17/03/2017 entre l’Escola de Música Güell i 

l’ajuntament de Riells i Viabrea per tal de desenvolupar i potenciar l’activitat i 
l’aprenentatge musical, que transcrita literalment diu el següent: 
 
“Revisat el conveni  amb l’Escola de Música Güell, formalitzat en data  17 de març 
de 2017, el pacte vuitè disposa: “VUITÈ.- La durada del present conveni s'estableix 
per cursos, de l’1 de setembre al 30 de juny. En conseqüència, el període de 
vigència del present conveni serà de dos cursos prorrogables en dos més. Té 
efectes retroactius a 1 de setembre de 2.016.” 
 

Considerant aquest redactat insuficientment clarificador, s’afegeix mitjançant 
addenda el següent redactat a l’esmentat punt: 

 “En quant a l’aplicació de la retribució del manifesten quart, aquesta serà 

efectiva a partir del dia 1 de setembre de 2017” 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
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“PRIMER.- APROVAR l’addenda transcrita anteriorment al conveni signat en data 
17/03/2017, entre l’Escola de Música Güell i l’ajuntament de Riells i Viabrea, per tal 

de desenvolupar i potenciar l’activitat i l’aprenentatge musical.  
 
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 entre l’Escola de Música Güell i al servei 
de comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 

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 63.347,13,- €. 
 
 
B) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxes del mercat 
setmanal corresponents als anys 2014, 2015 i 2016  de la parada núm. 85 

Vista la instància presentada per la Sra. Concepción Bes Pérez, amb DNI 
37693016H, Reg. Entrada Núm. 1.358, de data 21/04/2017, demanant el 
fraccionament del pagament de les taxes del mercat setmanal corresponents als 
anys 2014, 2015 i 2016 de la parada núm. 85, per un import total de 1.875,20 €, 
recàrrec inclòs.  

 
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 les taxes del mercat setmanal 
corresponents als anys 2014, 2015 i 2016 de la parada núm. 85, per un import 
total de 1.875,20 €, recàrrec inclòs.  
 
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 
les taxes del mercat setmanal corresponents als anys 2014, 2015 i 2016, de la 
llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 85, per un import 
total de 1.981,08 €, recàrrec inclòs, dels quals 31,08 € corresponen a interessos de 
demora, de la següent manera: 
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Data 
abonament 

Període 
liquidació 
interessos 

 

Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

20-05-17 26/04/17 
al 20/05/17 

25 1.875,20 € 3 3,94 € 153,94 € 

20-06-17 21/05/17 
al 20/06/17 

31 1.725,20 € 3 4,40 € 154,40 € 

20-07-17 21/06/17 
al 20/07/17 

30 1.575,20 € 3 3,88 € 153,88 € 

20-08-17 21/07/17 
al 20/08/17 

31 1.425,20 € 3 3,63 € 153,63 € 

20-09-17 21/08/17 
al 20/09/17 

31 1.275,20 € 3 3,25 € 153,25 € 

20-10-17 21/09/17 
al 20/10/17 

30 1.125,20 € 3 2,77 € 152,77 € 

20-11-17 21/10/17 
al 20/11/17 

31 975,20 € 3 2,48 € 152,48 € 

20-12-17 21/11/17 
al 20/12/17 

30 825,20 € 3 2,03 € 152,03 € 

20-01-18 21/12/17 
al 20/01/18 

31 675,20 € 3 1,72 € 151,72 € 

20-02-18 21/01/18 
al 20/02/18 

31 525,20 € 3 1,34 € 151,34 € 

20-03-18 21/02/18 
al 20/03/18 

28 375,20 € 3 0,86 € 150,86 € 

20-04-18 21/03/18 
al 20/04/18 

31 225,20 € 3 0,57 € 150,57 € 

20-05-18 21/04/18 
al 20/05/18 

30 75,20 € 3 0,19 € 75,39 € 

 

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 al següent número de compte: Banc Popular 0075 0969 00 
0660000271. 
 
Titular: Concepción Bes Pérez  
Concepte: Pagament taxa mercat anys 2014, 2015 i 2016, parada 85 mercat 
setmanal. 
 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 
C) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 2on. 
semestre/16 de la parada núm. 19 
 

Vista la instància presentada per la Sra. Sara Batista Domingo, amb DNI 
45547902J, Reg. Entrada Núm. 1.336, de data 24/04/2017, demanant el 
fraccionament del pagament de la taxa del mercat setmanal corresponent al 2on. 
semestre/16, parada núm. 19, per import de 302,69 €, recàrrec inclòs.  
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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 del 2on. semestre de l’any 2016, de la 
llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 19, per un import de 
302,69 €, recàrrec inclòs. 
 
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 del 
2on. semestre de l’any 2016, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la 

parada núm. 19, per import total de  304,08 €, dels quals 1,38 € corresponen a 
interessos de demora, de la següent manera: 
 
Data 
abonament 

Període 
liquidació 
interessos 

 

Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

20-05-17 26/04/17 
al 20/05/17 

25 302,69 € 3 0,62 € 101,52 € 

20-06-17 21/05/17 
al 20/06/17 

31 201,79 € 3 0,51 € 101,41 € 

20-07-17 21/06/17 
al 20/07/17 

30 100,89 € 3 0,25 € 101,15 € 

 

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 al següent número de compte: Banc Popular 0075 0969 00 
0660000271. 
 
Titular: Sara Batista Domingo 

Concepte: Pagament fraccionament taxa 2on. Semestre/16 mercat parada 19 
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  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 
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Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per actuacions municipals 
per nevades  

 
Atès l’extracte de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per 
nevades, anualitat 2017 que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments i les 
bases reguladores que l’han de regir,  publicades al BOP nº 80 de data 26/04/2017 
i al BOP nº 60 de data 27 de març d’enguany, respectivament.  
 
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 per a minorar les 
despeses derivades de la  neteja de neu durant l’hivern passat.  
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació 
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 

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

 
A) Sol.licitud a DIPSALUT de cessió temporal d’un desfibril·lador (DEA) 
lliure, a emplaçar al camp de futbol municipal (Camí de Sant Llop, s/n)  
 
Atès que aquest ajuntament, en la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 

2013,  va aprovar un conveni  amb l'Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (DIPSALUT) de cessió gratuïta de 3 desfibril·ladors fixos i 1 
desfibril·lador mòbil. 
 
Atesa la ubicació dels desfibril·ladors fixos:  
-Pavelló Poliesportiu (Avgda. Salvà) 
-Polígon Ind. Sud-oest  (Plaça del Mercat)  
-Centre Cultural  (Can Plana)  
 
Atesa la ubicació del desfibril·lador mòbil:  
-Al servei d’emergència de primera actuació (cotxes de la guàrdia municipal) 
 
Atès que l’estiu de l’any passat es va inaugurar el nou camp de futbol municipal i 
considerant molt important poder comptar amb un desfibril·lador en aquest 

emplaçament. 
 
Atès que un dels tràmits que ofereix DIPSALUT als ajuntaments adherits al Catàleg 
de Serveis és la cessió temporal d’un desfibril·lador (DEA) lliure. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, DIPSALUT, la cessió temporal d’un desfibril·lador (DEA) lliure, a 
emplaçar al camp de futbol municipal (Camí de Sant Llop, s/n).   
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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.- COMUNICAR aquest acord a l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona, DIPSALUT, i al servei de comptabilitat municipal, als efectes 
oportuns.” 
 
 
B) Sol·licitud de subvenció a  DIPSALUT, per al manteniment del Parc Urbà 
situat al nucli de Boscos de la Batllòria 

 
Vist l’edicte d’aprovació  de les bases específiques reguladores i convocatòria de 
subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de les 
despeses derivades del manteniment dels equipaments inclosos al programa de 
Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables del Catàleg de serveis de l’Organisme 
Autònom  de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, publicats al BOP 

de Girona nº 31 de data 14/02/2017 i nº 55 de data 20/03/2017, respectivament. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, DIPSALUT, una subvenció per a les despeses derivades del  
manteniment del Parc Urbà de Salut, situat a la zona verda del nucli de Boscos de 
la Batllòria entre les Avgdes. de la Selva i Moreneta.   
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació 
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’Organisme Autònom de Salut Pública de 

la Diputació de Girona, DIPSALUT, i al servei de comptabilitat municipal, als efectes 
oportuns.” 
 
 
C) Sol.licitud de subvenció a  DIPSALUT, per a la realització d’activitats de 
promoció de la salut 

 

Vist l’Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores i la convocatòria  de 
subvencions del programa Pm07 de suport econòmic per a la realització d’activitats 
de promoció de la salut, exercici 2017,  de l’Organisme Autònom  de Salut Pública 
de la Diputació de Girona, DIPSALUT, publicats al BOP de Girona nº 53 de data  
16/03/2017 i nº 76 de data 20/04/2017. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, DIPSALUT, una subvenció per a la realització de l’activitat “Tallers de 
memòria”.  
 
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. 
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QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona, DIPSALUT, i al servei de comptabilitat municipal, als efectes 

oportuns.” 
 
 

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

 
Sol·licitud de subvenció al  Departament de Territori i Sostenibilitat – 
Agència Catalana de l’Aigua - ,  per a portar a terme actuacions per a la 
millora de l’abastament en alta al municipi de Riells i Viabrea 
 
Atesa la RESOLUCIÓ TES/430/2017, de 2 de març, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat - Agència Catalana de l’Aigua -,  per la qual es fa pública la 

convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització 
d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, i la delegació del 
Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua en el seu director de les 
facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre 
l'atorgament de les subvencions. 
 
Atès el projecte redactat pel tècnic Sr. Josep Maria Aumedes i Sánchez per a portar 
a terme actuacions per a la millora de l’abastament en alta al municipi de Riells i 
Viabrea, per import de 629.129,29,-€. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- SOL·LICITAR al  Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència 

Catalana de l’Aigua -, una subvenció per a portar a terme actuacions per a la 
millora de l’abastament en alta al municipi de Riells i Viabrea, d’acord amb 
RESOLUCIÓ TES/430/2017, de 2 de març. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació 
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, 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 19.30 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


