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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚM.  003/2016 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  10 de febrer de 2016 
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 
Felipe Juan González i Martín 
Sra. Adriana Puig i Durbau  

 
Excusa: 
--------- 
 
 
En/Na Esperança Ferrer i Martínez, Secretària accidental 
 

 
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 27-01-2016. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ   
 
 

 
A) EXP.: 6/16 
PROMOTOR: DPA 
EMPLAÇAMENT: Ordenació Riells i Viabrea, 200B 

ASSUMPTE: Piscina descoberta prefabricada d’us privat 
 
Vist l’expedient 6/16, instruït en nom de DPA, amb DNI 46961482J, en sol·licitud de 
llicència municipal d’obres per piscina descoberta prefabricada d’us privat a la 
parcel·la 200B de la urbanització Ordenació Riells i Viabrea. 
 

Vist l’informe favorable emès, en data 4 de febrer de 2016,  per l’arquitecte tècnic 
municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara, on diu: 

 
“En data 3/02/2016 amb RE 332 s’ha aportat la documentació requerida en Decret 
40/2016, de 27 de gener. 
 
La piscina projectada compleix amb els requisit dels articles 61 i 63 del POUM, 
relatius a moviments de terres i piscines respectivament. 
 
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 disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 

de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 

 
Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 

                                                  
“PRIMER.- ATORGAR a DPA, amb DNI 46961482J, llicència municipal d’obres per 
piscina descoberta prefabricada d’us privat a la parcel·la 200B de la urbanització 
Ordenació Riells i Viabrea. 
 
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.- ELEVAR a definitiva la liquidació practicada, en data 11/01/2016, en els 
següents termes: 

 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                 297,50 € 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/8.500,00 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:           69,70 € 
Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/8.500,00 
o 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 8.500                     85,00 € 
o Per l’aplicació de l’art. 11 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
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s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya                                                                         420,71 € 

                       
                            IMPORT TOTAL INGRESSAT:           907,35 € 
 
Quart.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació per 
part dels Serveis Tècnics d’aquest ajuntament de l’acompliment del programa de 
gestió de runes i el bon estat dels elements urbans, si s’escau.” 
 

                                                  

 
B) Proposta d’aprovació inicial dels projectes d’Estatuts i Bases d’Actuació 
de la Junta de Compensació del PAR-4 “ELS PINS” de Riells i Viabrea  

 
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  de sòl urbà no consolidat denominat PAr-4 “Els Pins” a 
executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació. 
 
II.- El Sr. Jordi Bosch Mallol, actuant en representació del 69,7074% de la 
propietat ha presentat a l’Ajuntament els projectes d’Estatuts i Bases d’Actuació de 
la futura Junta de Compensació, així com un quadre de relació de propietaris 
inclosos en l’àmbit i les notes simples del Registre de la Propietat acreditatives de la 
titularitat dels terrenys inclosos en l’àmbit. 
 
III.-  Examinats els documents presentats cal dir que reuneixen el contingut 
necessari i s’ajusten a les prescripcions legals.  
 
No obstant, es considera necessària la modificació de la Base 13ª relativa al 
procediment per a la contractació de les obres d’urbanització. En primer lloc, 

l’apartat 2 de la Base 13ª disposa que el contracte d’execució d’obres  consignarà, 
“a més de les clàusules típiques de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, les circumstàncies següents:...”. Aquesta referència a la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques resulta obsoleta i hauria de modificar-
se per la referència al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Ley de Contratos del Sector Públic (TRLCSP) o be, 
alternativament, amb una remissió més genèrica a la legislació de contractes del 
sector públic. 
 
Aquest mateix apartat 2 de la Base 13ª, lletra a), es refereix erròniament a 
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, que haurà de substituir-se per l’Ajuntament de 
Riells i Viabrea com a administració urbanística actuant. 
 
L’apartat 3 de la mateixa Base 13ª estableix que “l’elecció de l’empresa 

urbanitzadora s’acordarà per la Junta de Compensació amb el quòrum que 
determina l’article 29 dels Estatuts, prèvia la tramitació interna d’una fase de 
concurs ajustada als criteris de la legislació de contractes de les administracions 
públiques.” 
 
En primer lloc la remissió a l’article 29 dels Estatuts és errònia (aquest article es 
refereix a les despeses de la Junta de Compensació) i hauria de ser a l’article 24 
(sobre adopció d’acord). A més, hauria de precisar que l’elecció de l’empresa 
urbanitzadora requereix el quòrum especial de la majoria absoluta i no el quòrum 
ordinari. Per tant, la remissió hauria de fer-se a l’article 24.2 que contempla el 
quòrum especial. 
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En segon lloc, aquest apartat 3 no només haurà de referir-se a la legislació de 
contractes del sector públic (novament per superar la denominació obsoleta de 
legislació de contractes de les administracions públiques), sinó que també hauria 
d’incloure una referència directa a l’article 172.1 del RLUC (Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat del Decret 305/2006) que disposa: “Les bases d’actuació han 
d’establir els criteris per a la selecció dels contractistes que garanteixin l’adjudicació 
en les millors condicions per a la comunitat de reparcel·lació des del punt de vista 
tècnic i econòmic. A aquest efectes, i llevat d’acord unànime dels membres de la 
junta, cal garantir la concurrència de diverses ofertes, amb un mínim de tres”. 
 

IV.-  Procedeix tramitar els estatuts i bases d’actuació 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 titulars aportat pel Sr. Bosch  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, aquesta Junta de Govern Local es dóna 
per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- APROVAR INICIALMENT els projectes d’estatuts i bases del Par-4 
“Els Pins”, formulat pels propietaris de l’àmbit que representen el 69,7074% de la 
total superfície, amb la incorporació de les modificacions de la Base 13ª a que es 
refereix el present informe jurídic, tot requerint als promotors que presentin el 
document de bases esmenat  prèviament a l’obertura del tràmit d’informació 
pública. 
 
SEGON.- 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 
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pertinents. Així com un TRÀMIT D’ AUDIÈNCIA a tots els titulars identificats en el 
quadre aportat pels interessats, l’anterior acord d’aprovació inicial i concedir-los el 
termini d’UN MES per formular totes aquelles al·legacions que estimin oportunes. 
 
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. 
 
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.” 
 
 
 
C) Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 referent a les obres 
d’adequació d’espais destinats a Casal d’avis i entitats. Fase C - planta 
segona 

 
Vista la certificació d’obres núm. 1, relativa a les obres d’adequació d’espais 
destinats a Casal d’avis i entitats. Fase C- planta segona, executades per l’empresa 
adjudicatària Voracys, SL, per un import total de 58.161,48.-€. 

 
Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR la certificació d’obres núm. 1, relativa a les obres 
d’adequació d’espais destinats a Casal d’avis i entitats. Fase C - planta segona, 
executades per l’empresa adjudicatària Voracys, SL, per un import total de 

58.161,48.-€. 
 
SEGON.- DONAR-NE compte al departament de Comptabilitat i tresoreria i 
organismes interessats, als efectes pertinents.” 
 
 
 

D) Aprovació definitiva del projecte d’instal·lació tèrmica centralitzada de 
biomassa a Riells i Viabrea, a ubicar al costat de la sala de calderes del 
CEIP El Bruc, pel servei d’aigua calenta i calefacció als edificis de 
l’Ajuntament, el Casal del Poble i el CEIP El Bruc 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 25 de març de 2013, va aprovar 
inicialment el projecte d’instal·lació tèrmica centralitzada de biomassa a Riells i 

Viabrea, a ubicar al costat de la sala de calderes del CEIP El Bruc, pel servei d’aigua 
calenta i calefacció als edificis de l’Ajuntament, el Casal del Poble i el CEIP El Bruc, i 
redactat per  QNORM, QUALITAT I MEDI AMBIENT S.L.U, amb un pressupost de 
165.675,04€, IVA, despeses generals i benefici industrial inclòs. 
 
Dit projecte va ser sotmès a exposició pública pel termini de d’un mes, amb 
publicació d’edicte al BOP núm. 71, de 12/04/2013, i al tauler d’edictes municipal, 

no presentant-se cap al·legació al respecte. 
 
En data 10/02/2016 ha tingut entrada el projecte executiu per a la seva aprovació 
definitiva. 
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Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Joan Caballero Humet, 
que diu: 
 
“Primer.- Al febrer de 2013,  aquest consistori va aprovar el Projecte  d'Instal·lació 
Tèrmica Centralitzada de Biomassa a Riells i Viabrea. Aquest document ha permès 
l’obtenció  d’una subvenció per part de la Diputació de Girona, que fa viable 
l’execució del projecte. 
 
Davant aquest fet, la Diputació de Girona, a banda de dur a terme la gestió de la 

licitació i de l’adjudicació a una empresa de serveis energètics (ESE) pel que fa a 
les obres per a dur a terme  aquesta instal·lació, ha encarregat la redacció d’un 
projecte executiu que amb la mateixa finalitat desenvolupa el document tècnic que 
introdueix capítols que no es contemplaven a l’anterior document, com per exemple 
la construcció de la sitja de biomassa  i a més concreta i ajusta els amidaments i el 
pressupost amb una actualització de preus. 
 
El document definitiu consta de les següents parts: 
Document 1.- Memòria i annexes 
Document 2.- Plànols 
Document 3.- Plec de condicions 
Documents 4 i 5.- Amidaments, pressupost i quadres de preus 
 

El pressupost d’execució per contracte (sense IVA) és de: 140.703,43.-€; l’IVA del 
21% és: 29.547,72.-€; i el total del Pressupost total d’Execució per a Contracte és 
de: 170.251,16.-€ 
 
Quant al contingut d’aquest projecte executiu es considera que els canvis que s’hi 
contemplen no són substancials, atenent al que estableix l’art. 45 del ROAS.   
 

Segon.- Quant al planejament vigent: POUM de Riells i Viabrea, aprovat 
definitivament el 22 de juliol de 2014 i publicat al DOGC el 2 d’octubre de 2014 el 
règim urbanístic dels terrenys on es desenvolupa aquest projecte tenen la 
classificació de Sòl Urbà Consolidat i la qualificació d’Equipament (Escola d’educació 
primària, Casal del poble i Ajuntament) i també de Xarxa viària, Clau X. 
El projecte presentat desenvolupa unes obres d’instal·lació tèrmica en edificacions 
existents, així com en la xarxa viària, que les fa compatibles amb el planejament 

vigent així com amb altres actuacions que es puguin dur a terme en aquesta zona. 
 
Conclusions d’aquest informe.- 
 
Vist això, el tècnic que subscriu considera que es procedent  l’aprovació del 
Projecte executiu d’instal·lació d’una caldera centralitzada de biomassa i 
distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea, si aquesta 
corporació municipal ho estima oportú.  
 
S’haurà de remetre el projecte al Departament d’Educació, titular de l’edifici del 
CEIP “El Bruc” atès que una part de les obres es duen a terme en aquest edifici i en 
aquest sentit caldrà que aquest departament informi sobre el que consideri més 
oportú en relació a aquest projecte”. 
 

Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR definitivament, d’acord amb les modificacions efectuades al 
projecte executiu, el projecte d’instal·lació tèrmica centralitzada de biomassa a 
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Riells i Viabrea, a ubicar al costat de la sala de calderes del CEIP El Bruc, pel servei 
d’aigua calenta i calefacció als edificis de l’Ajuntament, el Casal del Poble i el CEIP 
El Bruc, i redactat per  QNORM, QUALITAT I MEDI AMBIENT S.L.U, amb un 
pressupost total d’execució de 170.251,16.-€. 
 
SEGON.- TRAMETRE el projecte al Departament d’Educació per tal que emeti 
informe al respecte. 
 
TERCER.- RATIFICAR aquest acord en el proper Ple que es celebri.” 
 

 
 

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

 
 

 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona  dins la convocatòria del 
“Fons de Cooperació Econòmica i Cultural”, exercici 2016 
 
Ateses  les bases específiques reguladores de les subvencions del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2016, publicades al BOP de Girona 
núm.  244 de data 21 de desembre de 2015.  
 
Atès que la Diputació de Girona, en data 3 de febrer de 2016 va comunicar a 
aquest ajuntament que, segons acord de la Junta de Govern de la Diputació del dia 
02/02/2016, a Riells i Viabrea li correspon una subvenció per a l’exercici 2016 de 
51.358,00,-€, dels quals haurà de destinar un 15% a les despeses culturals 

establertes a les bases  (línia a),  i l’import restant es podrà destinar a despeses en 
inversions reals i transferències de capital  (línia b) i/o a despeses en béns corrents 
i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris (línia c) 
 
Vist el que s’exposa, 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 dins la 
convocatòria del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural”, any 2016. 
 
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 PUNT.-  
ÀREA D’HISENDA, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I RÈGIM INTERN 
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A) Aprovació de factures 
 
Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les 
relacions de factures que s’adjunten com a annex a aquesta acta, per un import  
total de  18.492,51,-€. 
 
 
 
B) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 2on. 

semestre/15 de la parada núm. 66 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Tamara Pérez Sánchez, demanant el 
fraccionament del pagament del pendent de les taxes del mercat setmanal, parada 
núm. 66, per import de 302,69 €, 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 accidental favorable a l’acceptació del 

fraccionament del pagament referent a l’abonament del 2on. semestre de l’any 
2015, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 66, per 
un import de 302,69  €, recàrrec inclòs. 
 
Vist el que s’exposa, 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 2015, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la 
parada núm. 66, per import total de  304,85 €, dels quals 2,16 € corresponen a 
interessos de demora, de la següent manera: 
 
 
Data 
abonament 

Període 
liquidació 
interessos 

 
Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

20-02-16 09/02/16 
al 20/02/16 

12 302,69 € 3 0,30 € 50,75 € 

20-03-16 21/02/16 
al 20/03/16 

29 252,24 € 3 0,60 € 51,05 € 

20-04-16 21/03/16 al 
20/04/16 

31 201,79 € 3 0,51 € 50,96 € 

20-05-16 21/04/16 al 
20/05/16 

30 151,34 € 3 0,37 € 50,82 € 

20-06-16 21/05/16 al 
20/06/16 

31 100,89 € 3 0,26 € 50,71 € 

20-07-16 21/06/16 al 
20/07/16 

30 50,44 € 3 0,12 € 50,57 € 
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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: Tamara Pérez Sánchez 
 
Concepte: Pagament fraccionament taxa mercat parada 66 mercat setmanal. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al servei de 
comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
 
 
 
C) Vacances del personal d’aquest Ajuntament per l’any 2016 

 

Atesa la proposta de vacances que fan els treballadors d’aquest ajuntament per a 
l’any 2016. 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA:  
 
“ÚNIC.- APROVAR el calendari de vacances proposat pel personal d’aquest 

ajuntament per a l’exercici 2016, d’acord amb el següent resum: 

 

 

LOURDES GUERRERO I LOPEZ 
Del 21 al 24 de març............................     4 dies 

Del 9 al 26 d’agost ..............................   13 dies 
El 5 de desembre ................................     1 dia 
Del 27 al 30 de desembre.....................     4 dies 

Total: 22  dies hàbils 

 
ANA MARIA FERNANDEZ I MARTIN 
Del 27 de juny a l’1 de juliol ....................   5 dies 
Del 16 d’agost a l’1 de setembre .............. 13 dies 
Del 27 al 30 de desembre ......................    4 dies 

 Total: 22 dies hàbils 

 
ROSA MARIA JIMENEZ I SANCHEZ 
Del 21 al 28 de març .............................    4 dies 
Del 21 de juliol al 14 d’agost ..................   16 dies  

Del 2 al 8 de gener de 2017 ...................    4 dies 
Total: 24 dies hàbils* 

*Perquè té 2 dies de vacances pendents del 2015 
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SILVIA JUSTICIA I ARREBOLA 
Del 21 al 24 de març ..................................   4 dies 
Del 16 d’agost al 2 de setembre ..................  14 dies 
Del 27 al 30 de desembre ...........................   4 dies 

                         Total: 22 dies hàbils 
 
GLORIA PLANAS I ANTOLINEZ 
De l’1 al 19 d’agost .................................   13 dies 
El 31 d’octubre .......................................     1  dia  

Del 27 de desembre al 5 de gener .............    8  dies 
Total: 22 dies hàbils 

 
RAÜL BERNATALLADA I BARCELÓ 
El 30 de maig al 3 de juny ......................   4 dies 
Del 10 al 29 d’agost ............................... 11 dies 
Del 28 al 30 de desembre .......................   3 dies 
Del 23 al 27 de gener de 2017 ................   4 dies 

 Total: 22 dies hàbils 
 
PAQUI DIAZ I ZAFRA 
Del 28 d’abril al 2 de maig .......................     3 dies 
Del 25 de juliol al 14 d’agost ....................   14 dies 

Del 19 al 23 de desembre ........................     5 dies 
    Total: 22 dies hàbils 

 
CARMEN MIRANDA I CABANILLAS 
Del 4 al 15 de juliol ................................. 10 dies 
De l’1 al 9 de setembre ............................  7 dies 
Del 7 al 12 de desembre ..........................  3 dies 
Del 2 al 5 de gener de 2017 .....................  4 dies 

     Total: 24 dies hàbils 
 

ESPERANÇA FERRER I MARTINEZ  
Del 9 al 31 d’agost ................................ 16 dies 
Del 23 de desembre al 9 de gener/17....... 10 dies 

Total: 26 dies hàbils” 

 
 
 
D) Pagament de les ajudes per beques de menjador escolar CC Vallès 
Oriental, curs 2014/15 
 

D’acord amb el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Riells i Viabrea i el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, de delegació de les competències del Departament 
d’Ensenyament en relació amb la programació i la gestió de beques i ajuts de 
menjador, d’acord amb  el decret 219/1989, d’1 d’agost. 
 
Referent al curs 2014/15, l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la 
Selva ha facilitat una graella amb el contingut dels alumnes beneficiaris i els 
imports a satisfer dintre de la convocatòria. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, va trametre l’acord de Comissió de Govern 
2015/2 amb les atorgaments i desestimacions d’ajuts de menjador escolar de les 
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persones empadronades al nostre municipi que cursen estudis obligatoris a la seva 
comarca, establint uns imports màxims per família. 
 
En data 29/01/2015 l’educadora de Riells i Viabrea, elabora una graella 
d’assistència als menjadors dels alumnes empadronats a Riells i Viabrea que es 
relaciona a continuació: 
   

NOM I COGNOMS ALUMNE CENTRE ESCOLAR IMPORT TOTAL JUST. 

AANF Bellavista-Joan Camps i Giró 545,60€ 

ABNF Bellavista-Joan Camps i Giró 545,60€ 

ADM Camins - 

JGP Montnegre 334,80€ 

ARM Montnegre 756,40€ 

NRM Montnegre 384,40€ 

BBB Montnegre - 

BBB Montnegre - 

VRP Montnegre - 

IMA Aqua Alba 282,10€ 

CMS La Salle Sant Celoni 331,70€ 

IMS La Salle Sant Celoni 331,70€ 

 
De la qual han presentat renúncia o no han justificat adequadament el pagament 
pel que es deneguen els ajuts els següents: 
 

NOMS I COGNOMS ALUMNE CENTRE ESCOLAR IMPORT TOTAL JUST. 

ADM Camins - 

BBB Montnegre 210,80€ 

BBB Montnegre 108,50€ 

VRP Montnegre 37,20€ 

 
Per tot l’exposat es conclou amb les següents beques d’acord amb els imports 
màxims a pagar i el justificat per cada família, restant la següent distribució:   

 

NOM I COGNOMS ALUMNE 
IMPORT TOTAL 

JUST. 
IMPORT 

MÀXIM BECA 
IMPORT A 

PAGAR 

JGP 334,80€ 545,60€ 334,80€ 

ARM 756,40€ 545,60€ 545,60€ 

NRM 384,40€ 545,60€ 384,40€ 

CMS 331,70€ 297,60€ 297,60€ 

IMS 331,70€ 297,60€ 297,60€ 

TOTALS 2.139,00 2.232,00 1.860,00 

 

En quant als nens que es relacionen, ja s’han satisfet les ajudes per import inferior 
al màxim atorgat, amb el pagament de les factures de l’empresa del menjador 
TRESMES ECOACTIVA, d’acord amb el següent detall: 
  

 NOM I COGNOMS 

ALUMNE                

IMPORT MÀXIM 

BECA 

IMPORT FRA.PAGAT 

EMPRESA 

DIFERÈNCIA 

AANF 545,60€ 331,70€ 213,90€ 

ABNF 545,60€ 331,70€ 213,90€ 

IMA 297,60€ 282,10€ 15,50€ 

   

     

      
INGRESSOS REBUTS PER PART DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL 
 

D’altra banda s’ha rebut ingressos per part del Consell Comarcal del V.O, en 
concepte de beques d’aquest curs per un total de 5.257,60 euros distribuïts en les 
següents dates: 
28/10/15 1.227,60 
22/12/15 1.841,40 
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22/01/16 2.188,60 
 
Els imports a pagar resultants segons l’exposat anterior, se’n desprèn un pagament 
total en concepte de beques per 1.860,00€ i 945,50€ que es reintegra a aquest 
Ajuntament en concepte del pagament avançat i satisfet a les famílies que han 
presentat la factura directament a través de l’empresa menjador TRESMES 
ECOACTIVA, les quals resten degudament liquidades. 
 
El total d’ajuts són 1.860,00€ més 945,50€ (pagats a l’empresa) el que resulta un 
total de 2.805,50€, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha ingressat a 

l’Ajuntament 5.257,60€ per tant resulta un sobrant de 2.451,10 euros. 
 
Vist que s’ha rebut un import superior al que s’ha justificat i concedit en total es 
retorna la suma indicada al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR i autoritzar la depesa per al pagament de les ajudes per 
beques de menjador als beneficiaris detallats en l’exposició pel total de  1.860,00 
euros. 
 
SEGON.- ORDENAR la devolució de la part no justificada ingressada pel Consell 

Comarcal del Vallès Oriental per 2.451,10 euros.” 
 
 
 

 
CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)  
 
 

 
Sol·licitud de subvenció per a projectes i accions de promoció econòmica 
adreçada als ajuntaments, comarcals i ens de promoció econòmica, 
membres de la  Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica  (XSLPE), 
anualitat 2016 
 
Atès l’edicte d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de subvencions 
per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments, 
consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la  Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica  (XSLPE), corresponent a l’anualitat 2016, 
publicades al BOP nº 11 de data 19-01-2016. 

 
Atès que l’ajuntament de Riells i Viabrea està adherit a la Xarxa de Serveis Locals 
de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. 

Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de 

Girona una  subvenció per a la realització del projecte “La formació, passaport per a 
l'ocupació.” 
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 
la subvenció. 
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TERCER.- FACULTAR a l’ Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.” 
 

 

          
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 

 
 

 
Adjudicació del contracte de serveis per la redacció del projecte del parc de 
Can Plana 

 
L’ Ajuntament té la necessitat de contractar els serveis de redacció del projecte 
d’un parc a Can Plana, la realització del qual ha de suposar la dinamització social i 
de lleure del Centre Cultural de la Casa Nova de Can Plana, esdevenint un punt de 
trobada, de lleure i familiar del municipi.  
 
Per això es fa imprescindible la contractació de professionals externs especialment 
qualificats en la redacció d’aquest tipus de projectes. 
 

L’enginyer tècnic agrícola, Eliseu Guillamon Villalba,  ha presentat una oferta per a 
la realització d’aquesta tasca, per un import total de 2.992,00€ (3.620,32€ IVA 
inclòs). 
 
Es tracta d’un contracte de serveis 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.  
 
Donat l’import de la contractació es proposa la tramitació del contracte menor. 
 
Vist que hi ha partida consignada al pressupost vigent. 
 
Vist el que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per 
unanimitat dels assistents, ACORDA: 
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“PRIMER.-  APROVAR la despesa adjudicant el contracte de serveis de redacció 
del projecte del parc de Can Plana a Eliseu Guillamon Villalba, amb  NIF 
38083628K. 
 
L’import del contracte s’estableix en la quantitat de TOTAL de 2.992,00€, sense 
IVA (3.620,32 IVA inclòs), que serà satisfeta prèvia la presentació de la 
corresponent factura i mitjançant ingrés en el compte corrent que l’adjudicatari 
designi. 
 
El contingut del treball serà l’indicat a la proposta presentada. 

 
SEGON.- IMPUTAR  la despesa  a la partida  corresponent del  pressupost 
municipal. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de 
Comptabilitat dins el termini de 10 dies” 

 

 
 

 
VUITÈ PUNT.-   
PRECS I PREGUNTES 
 
 

 
No hi ha precs ni preguntes. 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 20.20 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 accidental, qui en dono fe, 

    L’alcalde                                          La Secretària accidental 

 

 

 

Josep Maria Bagot i Belfort                                Esperança Ferrer i Martínez 

 

 


