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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 

 

Identificació de la sessió 

 

NÚM.  011/2018 

CARÀCTER: Ordinària 

DATA:  13 de juny de 2018 

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 

 

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, Governació, Hisenda i Règim Intern  

3. Seguretat Ciutadana, Educació, Transparència, Cultura, Comunicació, 

Mobilitat, , Serveis Socials i Participació Ciutadana 

4. Festes, Promoció Econòmica, Serveis (excepte Servei d’Aigua i 

d’Escombraries) i Joventut 

5. Sanitat, TIC, Esports, Manteniment d’edificis municipals i Habitatge  

6. Medi Ambient, Gent Gran, Turisme i Servei d’Aigua i d’Escombraries 

7. 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 23-05-2018. 
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SEGON PUNT.- 

ÀREA DE URBANISME, GOVERNACIÓ, HISENDA 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 88.000,51,-€. 

 

 

B) “Aprovació dels Comptes de Recaptació exercici 2017 del Consell 

Comarcal de la Selva” 

 

Vistos els comptes de recaptació de tributs municipals corresponents a l’exercici de 

2017 presentats pel Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, 

examinada detingudament la documentació  aportada  i trobant-la conforme amb 

les dades que consten en aquest Ajuntament al respecte de la seva gestió,  prèvia 

deliberació i a proposta de la Regidoria d’Hisenda, aquesta Junta de Govern Local 

es dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR els comptes de recaptació de tributs municipals 

corresponents a l’exercici de 2017 i anteriors lliurats pel Serveis de Gestió 

Tributària del Consell Comarcal de la Selva, el resultat resumit dels quals és el que 

segueix: 

 

Exercicis anteriors: 

 

Valors anteriors:                                                                          1.215.875,31 € 

 

Càrrecs en voluntària:                                                                            118,50 € 

Càrrecs en executiva:                                                                                0,00 € 

 

Ingressos en voluntària:                                                                    70.578,05 € 

Ingressos en executiva:                                                                   183.484,42 € 

 

Baixes en voluntària:                                                                         13.588,75 € 

Baixes en executiva:                                                                         84.600,46 € 

  

Pendent a compte exercicis anteriors:                                        863.742,13 € 

   

 

Exercici 2017: 

 

Càrrecs en voluntària:                                                                  2.549.763,82 € 

Càrrecs en executiva:                                                                        20.762,90 € 

  

Ingressos en voluntària:                                                               2.087.463,69 € 

Ingressos en executiva:                                                                     94.463,44 € 

 

 

Baixes en voluntària:                                                                         25.566,79 € 

Baixes en executiva:                                                                         12.773,99 € 

 

 

Pendent a compte exercici corrent:                                            350.258,81 € 
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TOTAL PENDENT A COMPTE: 1.214.000,94 € 

 

SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i al servei de 

comptabilitat municipal als efectes oportuns.” 

 
 

C) Aprovació del compromís de consignació pressupostària per finançar 

l’aportació que es correspon al cost del projecte de senyalització i execució 

de la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” (TOURDERA), exercici 2019 

 

Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea té la intenció de formalitzar mitjançant 

conveni la delegació de les competències per la redacció, aprovació i licitació dels 

projectes de senyalització i execució de la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” 

(TOURDERA), al Consell Comarcal de la Selva. 

 

Atès que l’esmentada formalització requereix el compromís de finançar l’aportació 

de 10.807,21,-€, dels quals 6.308,08,- € corresponen a l’exercici 2018 i 4.499,13,-

€ corresponen a l’exercici 2019. 

 

Atès que en relació al pressupost de la Corporació referent a l’exercici 2018, s’ha 

practicat la Retenció de Crèdit per import de 6.308,08,-€ a la partida 920 61902 

però resta pendent la consignació al pressupost del 2019.  

  

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- ADOPTAR el compromís de consignació pressupostària pel pressupost 

corresponent a l’exercici 2019 per finançar l’aportació de 4.499,13,-€ al projecte de 

senyalització i execució de la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” (TOURDERA). 

 

SEGON.- TRASLLADAR aquest acord al servei de comptabilitat municipal als 

efectes oportuns.” 

 

 

D) Proposta d’aprovació del pla de disposició de fons i pla de tresoreria de 

l’any 2018 

 

1. ANTECEDENTS 

 

La finalitat del pla de disposició de fons és la d’establir els criteris i ordre de relació 

per afrontar, en cada moment i amb les disponibilitats líquides corresponents, les 

obligacions degudament reconegudes per l’ajuntament, aconseguint l’adequada 

distribució temporal de pagament i cobraments evitant desfasaments transitoris en 

la tresoreria. 

 

2. FONAMENTS DE DRET 

 

L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei Reguladora d’hisendes locals, i els articles 65 i 66 del RD 

500/1990 de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la LRHL en 

matèria pressupostària, determinen que:  “L’expedició de les ordres de pagament 

haurà d’acomodar-se al Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria que s’estableixi 

pel president de la Corporació  que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les 

despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors. 
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D’acord amb l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera (LOPESF), en relació a la prioritat absoluta 

del deute públic, s’estableix que “Els crèdits pressupostaris per satisfer els 

interessos i el capital del deute públic de les administracions  s’entendran objecte 

d’esmena o modificació mentre s’ajustin a les condicions de la Llei d’emissió. “El 

Pagament dels interessos i el capital del deute públic de les 

administracions públiques gaudirà de prioritat absoluta davant de 

qualsevol altra despesa” 

 

Atès l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012,  d’1 d’octubre, de subministrament 

d’informació prevista a la LOEPSF, trimestralment les Corporacions Locals 

actualitzaran els seus plans de tresoreria amb el detall que s’estableix a l’article de 

referència i trametran aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

públiques. 

 

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

Els pagaments de l’ajuntament de Riells i Viabrea s’ordenaran atenent en primer 

lloc a l’ordre que estableix la normativa de referència i a continuació, en base a la 

coherència i bones pràctiques en la gestió de la tresoreria: 

 

1. Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos financers  i a 

l’amortització de capital dels préstec vigents amb entitats de crèdits, es faran 

efectius als venciments establerts en els quadres d’amortització respectius. Així 

mateix s’actuarà respecte de les devolucions de les pòlisses de tresoreria que 

l’Ajuntament concerti amb entitats financeres. 

 

2. Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del mes que 

corresponguin. 

 

3. La Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per  

domiciliació bancària. 

 

4. Impost sobre la Renta de les persones físiques i impost sobre el valor afegit. 

 

5. Liquidacions tributàries de qualsevol administració. 

 

6. Pagaments en compliment de sentències. 

 

7. Despeses contretes en exercici anteriors. 

 

8. Devolució d’ingressos indeguts. 

 

9. Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt s’atendran com 

a caràcter general totes les obligacions per tercers davant l’ajuntament i que venen 

documentades mitjançant factura dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els 

pagaments es satisfaran per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà 

d’acord amb la data d’entrada de la factura en registre de factures, tenint 

preferència les factures més antigues. 

 

10.- Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions es tindrà 

en compte la data de presentació de la documentació  justificativa per part dels 

beneficiaris al registre general de l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és 

el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma anàloga als venciments de les factures de 

proveïdors. 
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11. La resta de pagaments. 

 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR, el Pla de disposició de Fons de l’Ajuntament de Riells i 

Viabrea de l’any 2018. 

 

SEGON.- APROVAR, l’ordre de prioritats de pagaments establertes al punt 3. 

 

TERCER.- DONAR COMPTE, al proper Ple que es celebri.” 

 

 

E) Proposta d’adjudicació municipal de la parcel·la núm. 738 de la 

urbanització Junior Park   

 

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva ha proposat 

l’adjudicació, a favor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, de la parcel·la 738 de la 

urbanització Junior Park, com a conseqüència d’haver quedat desert en l’acte de 

subhasta, corresponent  a l’expedient executiu de constrenyiment seguit contra el 

deutor Sr. PAUL STEINER. 

 

D’acord amb la informació subministrada per l’esmentat Servei de Gestió Tributària, 

la totalitat del deute és de 2.858,70 euros. 

 

L’article 109 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial Decret 

939/2005, de 29 de juliol , contempla l’adjudicació en pagament a la hisenda 

pública (en aquest cas, la hisenda municipal) quan els procediments de subhasta i 

d’adjudicació directa hagin resultat infructuosos. 

 

Així mateix, l’article 110 del Reglament disposa que els béns adjudicats a la hisenda 

pública seran inscrits en el Registre de la Propietat en virtut de certificació lliurada 

per l’òrgan de recaptació competent que també sol·licitarà manament de 

cancel·lació de les eventuals càrregues posteriors en relació amb els crèdits 

executats. 

 

Per això, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat 

dels assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- ACCEPTAR en virtut de l’oferiment realitzat pel servei de Gestió 

Tributaria del Consell Comarcal de la Selva, l’adjudicació en pagament de la 

parcel·la 738  de la Urbanització Junior Park, en relació a l’expedient executiu de 

constrenyiment seguit contra el deutor Sr. PAUL STEINER. 

 

SEGON.- COMUNICAR l’anterior acord al servei de Gestió Tributaria del Consell 

Comarcal de la Selva.” 

 

 

F) EXP.: X2018000332 

PROMOTOR: Armand Sala Palomar   

EMPLAÇAMENT: Junior Park, nº 959  

ASSUMPTE: Piscina descoberta d’ús privat i coberts en habitatge 

unifamiliar  
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Vist l’expedient X2018000332 instruït en nom de Armand Sala Palomar amb DNI 

3887...., en sol·licitud de llicència d’obres per piscina descoberta d’ús privat i 

coberts en habitatge unifamiliar a la parcel.la 959 de la urbanització Junior Park. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan 

Carles Blazquez Lajara, en data 23.05.2018, on diu: 

 

“I N F O R M A 

 
Es proposen obres de construcció d’una piscina descoberta de 7,5 x 3,50 m i làmina 

d’aigua de 26,25m2, amb un volum de 34,12m3, d’ús privat d’un habitatge 

unifamiliar aïllat. I la construcció de tres coberts de fusta, adossats a l’edificació 

principal de superfície 51,39m2.  

 

Es reforma el dipòsit semisoterrat existent, per a donar compliment al article 63 de 

piscines, per una capacitat total 11,37m3, que es igual a 1/3 del volum de la 

piscina projectada.  

 

Es compleix amb l’article 61 del POUM relatiu a moviments de terres, al no 

modificar el perfil actual de la parcel.la.  

 

La qualificació urbanística de la zona d’Edificació Unifamiliar Aïllada, clau 5, subzona 

5c: ciutat jardí extensiva, regulada per l’article 126 de la normativa urbanística, per 

una parcel·la amb pendent inferior al 30% ; complint els paràmetres urbanístics 

d’ocupació màxima, alçada màxima i distància mínimes a llindes, i els paràmetres 

compositius de cobertes i edificacions auxiliars, i pavimentació d’espais lliures.  

 

Amb RE E2018011392 de data 22/05/2018 s’aporta part plànol 03 modificat i nou 

plànol 04 de seccions.  

 

Que les obres a realitzar, SI s’ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant, 

PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal d’obres.” 

 

Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 i ss. 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 Armand Sala Palomar amb DNI 3887..., llicència d’obres 

per piscina descoberta d’ús privat i coberts en habitatge unifamiliar a la parcel.la 

959 de la urbanització Junior Park. 

 

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 data 02.05.2018, en els següents 

termes: 

 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                          418,44€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/11.955,49 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                              98,04€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/11.955,49 
 Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2                            34,44€ 

      Per cada expedició de placa d’obres. 
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o Fiança de l’1% s/11.955,49                              
119,55€ 

o 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 EL 05.05.2018 :                                    820,47€ 

 

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.” 
 

 

G) EXP.: X2018000331 

PROMOTOR: Joaquim Gallen Moltó    

EMPLAÇAMENT: Junior Park, nº 1517 

ASSUMPTE: Piscina descoberta d’ús privat i dipòsit recollida d’aigües  

 

Vist l’expedient X2018000331 instruït en nom de Joaquim Gallen Moltó amb DNI 

4095...., en sol·licitud de llicència d’obres per construcció de piscina descoberta 

d’ús privat i dipòsit de recollida d’aigües a la parcel.la 1517 de la urbanització 

Junior Park. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan 

Carles Blazquez Lajara, en data 08.06.2018, on diu: 

 

“I N F O R M A 

 
Es proposen obres de construcció d’una piscina prefabricada d’acer descoberta de 8 

x 4 m i làmina d’aigua de 32m2, amb un volum de 40m3, d’ús privat d’un habitatge 

unifamiliar aïllat. A la parcel.la existeix un dipòsit de recollida d’aigües de pluja de 

9m3, que es inferior al 1/3 del volum de la piscina projectada i cal realitzar un 

dipòsit addicional projectat de volum 4 m3, amb murs de contenció i pavimentació 

de pati.  

 

La qualificació urbanística de la zona d’Edificació Unifamiliar Aïllada, clau 5, subzona 

5c: ciutat jardí extensiva, regulada per l’article 126 de la normativa urbanística, per 

una parcel·la amb pendent inferior al 30% ; complint els paràmetres urbanístics 

distància mínimes a llindes i pavimentació d’espais lliures.  

 

Es justifica el compliment de l’article 61, 63 del POUM relatiu a moviments de terres 

i piscines i superfície de paviment màxima de parcel.la.  

 

Que les obres a realitzar, SI s’ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant, 

PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal d’obres.” 

 

Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 i ss. 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 Joaquim Gallen Moltó amb DNI 4095...., llicència d’obres 

per construcció de piscina descoberta d’ús privat i dipòsit de recollida d’aigües a la 

parcel.la 1517 de la urbanització Junior Park. 
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SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del 

Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents i a les condicions 

generals especificades en full annex. 

 

TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en data 02.05.2018, en els següents 

termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                          759,66€ 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/21.704,46 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                            177,98€ 
 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/21.704,46 
 Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2                            34,44€ 

      Per cada expedició de placa d’obres. 
o Fiança de l’1% s/21.704,46                              

217,04€ 
o 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 A INGRESSAR :           1.339,12 € 

 

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.” 
 

 

H) EXP.: X2018000234 

PROMOTOR: Enric Puy Torres   

EMPLAÇAMENT: Camí de les Aigües, nº 33B 

ASSUMPTE: Porxo adossat a habitatge unifamiliar aïllada  

 

Vist l’expedient X2018000234 instruït en nom de Enric Puy Torres amb DNI 

3808...., en sol·licitud de llicència d’obres per porxo adossat a habitatge unifamiliar 

a la parcel.la 33B del camí de les Aigües de la urbanització Residencial Riells I. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan 

Carles Blazquez Lajara, en data 08.06.2018, on diu: 

 

“I N F O R M A 

 
 Es proposa la construcció d’un porxo adossat de superfície 29,52 m2, a un 

habitatge unifamiliar aïllat existent, amb pilars de totxo manual, estructura de fusta 

laminada i coberta de teula àrab.  

 

Amb RE E2018011677 de data 6/06/2018, s’aporta la documentació requerida en 

Decret d’Alcaldia 192/2018.  

 

Si bé l’edificació principal no compleix distància mínima a veïns, restant parcialment 

en volum disconforme, el porxo projectat compleix amb el tots els paràmetres 

d’aprofitament de la qualificació urbanística de la zona d’Edificació Unifamiliar 

Aïllada, clau 5, subzona 5b: ciutat jardí semi-intensiva, regulada per l’article 126 de 

la normativa urbanística, per una parcel·la amb pendent inferior al 30% ; complint 

els paràmetres urbanístics d’ocupació màxima, alçada màxima i distància mínimes 

a llindes, i els paràmetres compositius de cobertes i edificacions auxiliars.  
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Que les obres a realitzar SI que s’ajusten a la normativa vigent al 

municipi i, per tant, PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal d’obres..” 

 

Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 i ss. 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 Enric Puy Torres amb DNI 3808....., llicència d’obres per 

porxo adossat a habitatge unifamiliar a la parcel.la 33B del camí de les Aigües de la 

urbanització Residencial Riells I. 

 

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 data 11.04.2018, en els següents 

termes: 

 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                          169,30€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/4.837,03 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                              39,66€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/4.837,03 

 Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2                            34,44€ 
      Per cada expedició de placa d’obres. 
o Fiança de l’1% s/4.837,03                                      48,37€ 
o 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 EL 13.04.2018 :           441,77 € 

 

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.” 
 

 

I) EXP.: X2018000440 

PROMOTOR: Sergi Ribas Garcia   

EMPLAÇAMENT: Av. Can Salvà, nº 283 

ASSUMPTE: Piscina prefabricada descoberta d’ús privat  

 

Vist l’expedient X2018000440 instruït en nom de Sergi Ribas Garcia amb DNI 

0605....., en sol·licitud de llicència d’obres per piscina prefabricada descoberta d’ús 

privat a la parcel.la 283 de l’Av. Can Salvà. 

 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan 

Carles Blazquez Lajara, en data 23.05.2018, on diu: 

 

“I N F O R M A 

 
Es proposen obres de construcció d’una piscina prefabricada d’acer descoberta de 7 

x 3,50 m i làmina d’aigua de 25,50m2, amb un volum de 19,93m3, d’ús privat d’un 

habitatge unifamiliar aïllat. A la parcel.la existeix un dipòsit de recollida d’aigües de 

pluja de 64m3, que es superior al 1/3 del volum de la piscina projectada.  

 

 

mailto:ajuntament@riellsiviabrea.cat


 

 
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 qualificació urbanística de la zona d’Edificació Unifamiliar Aïllada, 

clau 5, subzona 5c: ciutat jardí extensiva, regulada per l’article 126 de la normativa 

urbanística, per una parcel·la amb pendent inferior al 30% ; complint els 

paràmetres urbanístics distància mínimes a llindes i pavimentació d’espais lliures.  

 

Es justifica el compliment de l’article 61, 63 del POUM relatiu a moviments de terres 

i piscines i superfície de paviment màxima de parcel.la.  

 

Que les obres a realitzar, SI s’ajusten a la normativa vigent al municipi i, per tant, 

PROCEDEIX la concessió de la llicència municipal d’obres.” 

 

Vist el que s’exposa i d’acord amb allò que estableix l’article 187 i ss. 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 Sergi Ribas Garcia amb DNI 0605....., llicència d’obres per 

piscina prefabricada descoberta d’ús privat a la parcel.la 283 de l’Av. Can Salvà. 

 

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 data 02.05.2018, en els següents 

termes: 

 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                                          204,58€ 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/5.845,00 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:                              47,93€ 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/5.845,00 

 Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1.2                            34,44€ 
      Per cada expedició de placa d’obres. 

o Fiança de l’1% s/5.845,00                                      58,45€ 
o 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                667,04€ 

                       

                          IMPORT TOTAL INGRESSAT EL 29.05.2018 :           1.012,43 € 

 

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.” 
 

 

J) Sol·licitud de vacances de la treballadora Sra. Ma. Elena Holgado Gómez 

per a l’any 2018 

 

Atès que aquest ajuntament té contractada com a zeladora del mercat a la Sra. Ma. 

Elena Holgado Gómez. 

 

Vista la instància presentada per la treballadora Sra. Ma. Elena Holgado Gómez, 

amb DNI 5240...., Reg. Entrada Núm. E2018011517, de data 30 de maig 

d’enguany, sol·licitant fer vacances els següents dies: 

 

Del 2 al 15 de juliol  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 dies hàbils 

De l’ú al 5 d’agost . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  3 dies hàbils 

La resta a convenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 dies hàbils 
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TOTAL  . . . 22 dies hàbils 

 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- AUTORITZAR a la Sra. Ma. Elena Holgado Gómez, amb DNI 5240..... 

a fer les vacances sol·licitades.  

 

SEGON.- COMUNICAR aquests acords a la persona interessada, a la Cap del Cos 

de Vigilants Municipals i al Departament de Comptabilitat, als efectes oportuns.” 

 

 

TERCER PUNT.-  

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 

CULTURA, COMUNICACIÓ, MOBILITAT, SERVEIS SOCIALS I PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

 

 

Proposta de pagament pel repartiment del programa d’activitats del Centre 

Cultural 

 

En motiu de la difusió a tots els veïns i veïnes del municipi de Riells i Viabrea del 

programa d’activitats abril – juny 2018 del Centre Cultural, l’Associació AMBTU ha 

estat l’encarregada de portar a terme el repartiment a domicili. És per aquest motiu 

que 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 d’activitats abril – juny 2018 del Centre Cultural de Riells i Viabrea. 

 

SEGON.- REALITZAR el pagament de 500,00€, en concepte del repartiment del 

programa d’activitats abril – juny 2018 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 2018. 

 

QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 

Comptabilitat.” 

 

 

QUART PUNT.-  

ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA, SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) I JOVENTUT 

 

 

A) Aprovació  despesa al Casal d’Avis de Riells i Viabrea 

 

Pel bon funcionament dels diferents actes de la Festa Major 2018, cal la 

col·laboració de persones. Tenint en compte que el Casal d’Avis de Riells i Viabrea 

de manera voluntària ha desenvolupat aquesta tasca. 

 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 
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“PRIMER.- APROVAR el pagament de 350,00 euros al Casal d’Avis 

de Riells i Viabrea amb CIF G17753583 en motiu de la Festa Major 2018. 

 

SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària 920 48 00002 de 

l’exercici 2018 

 

TERCER.- FER EFECTIU el pagament de 350,00 euros al Casal d’Avis de Riells i 

Viabrea amb CIF G17753583 mitjançant transferència bancària. 

 

QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 

Comptabilitat.” 

 

 

B) 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 2018, que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments i les  

bases reguladores que l’han de regir, publicades al BOP nº 107 de data 04/06/2018 

i al BOP nº 60 de data 27 de març d’enguany, així com la modificació d’aquestes, 

publicada al BOP nº 80 de data 25/04/2018, 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.” 

 

 

CINQUÈ 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. 

 

 

SISÈ 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. 
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SETÈ PUNT.-   

PRECS I PREGUNTES 

 

 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les  21.00 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, 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*Document datat i signat electrònicament 
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