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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 
Identificació de la sessió 
 
NÚM.  006/2016 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  23 de març 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 09-03-2016. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ   
 
 

 
A) Llicència municipal d’obres per a la construcció d’una piscina a 
l’Avinguda Països Catalans, 245 

 

Vist l’expedient 174/15 instruït en nom de AMVS, amb NIF 47702871C, en 
sol·licitud de llicencia d’obres per a la construcció d’una piscina a la parcel·la 
situada a l’avinguda Països Catalans, 245. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles 
Blázquez Lajara, en data 17/03/2016. 

 
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 AMVS, llicència municipal d’obres per a la construcció 
d’una piscina a l’avinguda Països Catalans, 245. 
 
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 Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                  230,00 € 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 4% s/5.750,00 
o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:           47,15 € 

 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/5.750,00 
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/5.750,00                       57,50 € 
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                                                                             158,29 € 

                       
     IMPORT TOTAL INGRESSAT EN DATA 21/10/2015:           527,38 € 
 

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) Llicència municipal d’obres per a la reforma de la coberta de la masia 
Can Xeraia 
 
Vist l’expedient 215/15, instruït en nom de JRT, amb DNI 40029959W, en sol·licitud 
de llicència municipal d’obres per a la reforma de la coberta de la masia Can Xeraia 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal, Sr. Joan Caballero i Humet, 
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en data 17/03/2015. 
 
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 JRT, llicència municipal d’obres per a la reforma de la 
coberta de la masia Can Xeraia. 
 
SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del 
Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents, a les condicions 
generals especificades en full annex, i a les particulars següents: 
 

- Utilització preferent de la teula àrab vella en teulada. En cas d’utilitzar teula 
nova, la seva col·locació preferible serà com a canal. 

- Utilització de pedra de la zona. 
- Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de 

desplaçar els materials i la runa originada pels treballs de rehabilitació. 
- Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial. 

 
TERCER.- APROVAR la liquidació practicada en els següents termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                  124,61 € 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 4% s/3.115,18 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:           25,54 € 
 Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/3.115,18 

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/3.115,18                       31,15 € 

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 EN DATA 4/12/25015:                          365,74 € 
 
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.” 
 
 
C) Proposta de resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial 
dirigides a l’Ajuntament de Riells i Viabrea per diversos propietaris de 
parcel·les de la Urbanització Fogueres de Montsoriu amb motiu de 

l’aprovació definitiva del POUM. 

 
I.-  La Junta de Govern Local en sessió de data 27/01/2016 va acordar el següent: 
 
“Primer.- INICIAR els corresponents expedients per cadascun dels escrits de 
reclamació de responsabilitat patrimonial  que han tingut entrada en l’Ajuntament 
abans relacionat i designar com a Instructor/a el Secretari municipal i com a 
Secretària la senyora Anna Fernández Martín. 

 
Segon.- ACORDAR  l’ ACUMULACIÓ de tots els expedients per donar-se els requisits 
d’identitat que assenyala l’article 6.2 del RD 429/93 
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Tercer.- ADMETRE la totalitat de les  proves documentals proposades pels 
interessats, que s’integraran en l’expedient acumulat i REQUERIR als interessats 
que aportin còpia compulsada dels títols de propietat en el termini de quinze dies. 

 
Quart.- OBRIR un TERMINI D’AUDIÈNCIA als interessats per quinze dies, als efectes 
d’al·legar o aportar aquella documentació complementària que estimin oportuna.  

 
Cinquè.- DONAR TRASLLAT de les reclamacions formulades a la GENERALITAT DE 
CATALUNYA, per tal que en el mateix termini de quinze dies, manifestin en relació a 

la imputabilitat de la responsabilitat patrimonial pretesa pels interessats i si es fa 
càrrec de seguir el procediment. 

 
Sisè.- Un cop finalitzat el termini d’audiència i el tràmit concedit a la Generalitat de 
Catalunya i en funció d’allò que s’hagi manifestat, es resoldrà sobre la sol·licitud de 
dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.” 
 
II.-  En atenció al requeriment d’aportació de títols de propietat, els interessats 
han presentat davant l’Ajuntament la documentació sol·licitada que restarà 
incorporada a l’expedient. 
 
III.-     Així mateix, amb motiu de l’ofici dirigit a la Generalitat de Catalunya, s’ha 
rebut un informe del Servei de Coordinació Jurídica i Recursos, de data 19 de febrer 

de 2016, on es posa de manifest que els mateixos propietaris de la Urbanització 
Fogueres de Montsoriu també havien formulat una reclamació de responsabilitat 
patrimonial vers la Generalitat i que la totalitat de les reclamacions han estat 
declarares inadmissibles per prematures. 
 
L’esmentat informe del Servei de Coordinació Jurídica i Recursos reprodueix 
literalment l’argumentació que ha fonamentat la resposta als interessats, significant 

que la reclamació presentada a l’Administració de la Generalitat està 
indissolublement relacionada i condicionada per la resolució dels recursos 
contenciós-administratius formulats pels mateixos propietaris contra l’aprovació 
definitiva del POUM del Riells i Viabrea, que es tramiten amb els núm. 229/14, 
230/14 i 232/14 davant la Secció Tercera de la Sala del contenciós administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per això cal considerar que la 
pretensió indemnitzatòria exercida és subsidiària de les esmentades accions de 

nul·litat instades davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. 
 
L’informe del Servei de Coordinació Jurídica i Recursos, indica també que les 
resolucions de inadmissibilitat van ser notificades als interessats en data 17 de 
desembre de 2015, sense que contra les mateixes s’hagin interposat els pertinents 
recursos d’alçada, per la qual cosa s’ha de considerar que aquestes resolucions són 
fermes i consentides per tots i cadascun dels interessats. 
 
IV.-    Les raons d’inadmissibilitat oposades per la Generalitat són d’aplicació a 
l’hora de resoldre les reclamacions de responsabilitat patrimonial formulades vers 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea, donat que ens trobem davant una situació de 
litispendència. 
 
Per això, al marge de donar per reproduïdes les consideracions sobre la falta de 

competència objectiva de l’ajuntament per a conèixer de les reclamacions atès que 
la prescripció imposada en el seu dia per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona (CTUG) sobre la necessitat d’ajustar els límits de la Urbanització de 
Fogueres a les previsions del PEIN, respon a motius de supramunicipalitat i de 
legalitat quina competència pertoca legalment a la Generalitat de Catalunya-, es 
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considera oportú resoldre l’expedient en els mateixos termes que ja ho ha fet la 
Generalitat. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- DECLARAR INADMISSIBLES les reclamacions de responsabilitat 
patrimonial formulades contra l’Ajuntament de Riells i Viabrea per Jaume Oller 
Comas i d’altres, per presumptes danys i perjudicis derivats de l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 22 de juliol de 2015, pel qual es va 

aprovar definitivament el POUM de Riells i Viabrea. 
 
SEGON.- NOTIFICAR l’anterior acord als interessats amb indicació que es tracta 
d’un acte administratiu definitiu i els recursos administratius i judicials que 
procedeixin.” 
 
 

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

 
Aprovació del conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del gran 
Teatre del Liceu i l’ajuntament de Riells i Viabrea  
 
Vist el projecte del conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu i l’ajuntament de Riells i Viabrea, quina transcripció literal és la 
següent: 

 
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE 
DEL LICEU I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA 
 
Barcelona, el dia ...... de març de 2016 
 

REUNITS 

 
D’una banda, el senyor Roger Guasch i Soler, amb D.N.I. núm. 36.568.026 G, en 
qualitat de Director General de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, 
amb NIF G-60754223 i domicili a La Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en 
virtut de l’escriptura de poder atorgada davant el notari de Barcelona Sr. Manuel-
Àngel Martínez García en data 8 d’octubre de 2013, i amb número de protocol 
1.795. En endavant, el LICEU. 

 
De l’altra part, el senyor Josep Mª Bagot i Belfort, en la seva qualitat d’ Alcalde-
President de l’ajuntament de Riells i Viabrea i domicili a l’Av. Can Salvà, 1 de Riells i 
Viabrea. En endavant, l’ajuntament. 
 
Reconeixent-se mútuament la capacitat requerida per atorgar el present conveni de 
col·laboració. 

 
MANIFESTEN 

 
I.- Que el LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la principal 
finalitat de la qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin 
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en el foment i la potenciació de la cultura musical operística a tot el territori de 
Catalunya. 
 
II.- Que l’any 2007 el LICEU va iniciar el projecte “Liceu a la platja” consistent en 

projectar en una pantalla de grans dimensions situada a la platja de la Barceloneta 

l’òpera que s’estava representant al Liceu aquella mateixa nit. Després de l’èxit 

obtingut, el LICEU vol estendre aquesta iniciativa a altres indrets de Catalunya per 

tal de posar l’òpera a l’abast de tothom, sense limitacions econòmiques ni 

geogràfiques. 

 

III.- Que l’ajuntament, conscient de la importància i la generalització creixent de 
les activitats artístiques i de la cultura, està interessat en participar en aquesta 
iniciativa per fer arribar l’òpera a tots els ciutadans del seu municipi que hi estiguin 
interessats, de forma gratuïta. 
 

IV.- Que, amb aquesta finalitat, ambdues institucions decideixen atorgar un 
conveni de col·laboració cultural d’acord amb les següents 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni 
El LICEU, en tant que promotor, i l’ajuntament, en tant que organitzador, 

col·laboraran  amb la finalitat d’executar l’espectacle “Liceu a la fresca” consistent 
en la projecció de l’òpera “La bohème”, de G. Puccini, que es representarà al Gran 
Teatre del Liceu. 
 
La projecció es farà el divendres, dia 8 de juliol de 2016, a les 22h 
aproximadament, segons el repartiment que s’indica a la fitxa artística adjunta 
(Annex I).  

 
La funció serà enregistrada i emesa pel canal 33 de Televisió de Catalunya i 
simultàniament a la pantalla de grans dimensions que l’ajuntament instal·larà en el 
seu municipi. 
 
Segona. Compromisos del LICEU. 
El LICEU, com a promotor del projecte “Liceu a la fresca”, es compromet a:  

 

1. Dur a terme la representació de la funció de “La bohème” programada pel dia 8 
de juliol de 2016, a les 20h i enregistrar-la. 
 
2. El mateix dia, emetre en diferit l’enregistrament de la funció, en alta definició, a 
través del canal 33 de Televisió de Catalunya. L’Ajuntament podrà agafar la senyal 
directe d’antena.  

    
3. Subscriure un conveni amb Televisió de Catalunya per la realització de l’emissió 
esmentada i coordinar a tots els Ajuntaments que participin en el projecte.  
 
4. Assumir el cost dels drets de propietat intel·lectual de tots els artistes i 
executants. 
 

5. Col·laborar amb els tècnics de l’Ajuntament amb l’assessorament i definició de 
les necessitats tècniques per tal que es pugui fer la projecció a la pantalla que 
s’instal·larà en el lloc del municipi que decideixi l’ajuntament. 
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Tercera. Compromisos de l’ajuntament. 
L’ajuntament, com a organitzador de la projecció en el seu municipi, es compromet 

a: 

 

1. Tramitar l’expedient administratiu que correspongui per organitzar un acte en un 

indret del seu municipi que decidirà, obert a tota la ciutadania i sense cobrar preu 

d’entrada. 

2. Instal·lar una infraestructura a l’emplaçament escollit i aportar el material de 

vídeo i àudio necessaris per la retransmissió. 

 

3. Aportar les cadires i tot el material que sigui necessari per facilitar l’assistència 

del públic a la projecció de l’òpera. 

 

4. Aportar els mitjans humans per l’organització de l’acte. 

5. Controlar la seguretat de les instal·lacions, que es respecti l’aforament màxim, i 

vetllar per la seguretat i higiene dels espectadors. 

 

6. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 

riscos d’aquest espectacle públic. 

 

7. Complir i fer complir la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectables 

públics, així com el seu reglament aprovat pel Decret  112/2010, de 31 d’agost. 

 

Quarta. Gratuïtat del conveni 
Aquest conveni té caràcter gratuït. Cada part assumirà el cost de la seva 
col·laboració sense que pugui repercutir a l’altra cap import, llevat que s’hagi 
convingut expressament el contrari. 

 
Cinquena. Drets de propietat intel·lectual i industrial 
Aquest contracte no es pot entendre de cap manera com una cessió o concessió de 
drets de propietat intel·lectual i industrial, segons el que correspongui, en relació a 
la informació, les dades o els coneixements que una part pot proporcionar a l’altra i 
que poden ser susceptibles d’explotació, segons el que disposa la normativa 
aplicable de la propietat intel·lectual i de la propietat industrial. Les llicències o 
cessions de drets de propietat intel·lectual i industrial només es poden conferir de 
manera expressa en un contracte o conveni específic. 
 
Sisena. Comunicació 
Correspon a l’ajuntament difondre l’acte per tots els mitjans que consideri 
pertinents, per tal que sigui un èxit d’assistència de públic. El Liceu posarà a la seva 
disposició continguts per generar els materials sobre la producció operística per 

facilitar la  promoció i comunicació de l’espectacle. El Liceu haurà de donar el vist-i-
plau de tots els elements promocionals d’aquest esdeveniment. 
 
En l’apartat de crèdits dels materials publicitaris que l’ajuntament decideixi editar 
s’hi reproduirà la fitxa artística de l’Annex I, i es farà constar expressament que 
“Liceu a la fresca” és una iniciativa promoguda pel Gran Teatre del Liceu. 
 
Setena. No constitució de vincle o societat entre les parts. 
El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap 
altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les 
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obligacions que figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les 
responsabilitats respectives. 
 
Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar amb 
tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altra i al mateix 
conveni. 
 
Entre l’ajuntament i el LICEU no existeix cap mena de relació de solidaritat o 
subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i exclusiva per les seves 
accions o omissions que tinguin causa en aquest conveni. 

 
Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin en el 
futur el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol forma 
associativa admesa legalment. 
 
Vuitena. Modificacions de l’acord. 
El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix qualsevol 
comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte. 
 
Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui vàlida 
ha de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i distinta que és 
una esmena o addenda del present conveni. 
 

Novena. Rescissió. 
Seran causes de resolució, a més de la finalització del termini convingut, el mutu 
acord de les parts. 
 
Desena. Transmissió de drets i obligacions. 
Cap de les parts podrà cedir totalment o parcialment els seus drets i obligacions 
derivats d’aquest acord sense el consentiment exprés, previ i escrit de l’altra. 

 
Onzena. Jurisdicció. 
Per a qualsevol divergència fruit de la interpretació o l’aplicació d’aquest conveni les 
parts, amb renúncia al seu propi fur, si en tenen, se sotmeten a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals de Barcelona”. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del 
gran Teatre del Liceu i l’Ajuntament de Riells i Viabrea.  
 
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 Fundació del Gran Teatre del Liceu pel 
seu coneixement i efectes oportuns.” 
 

 
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  47.912,76-€. 
 
 
B) Sol·licitud reconeixement de trienni a la Sra. Mª Carme Gómez Xanco 
 

El dia 12-03-2016, la treballadora Sra. Mª Carme Gómez Xanco, va fer 24 anys de 
serveis  efectius a l’ajuntament.  
 
Atès l’expedient personal de la sol·licitant, on consta com a data d’alta com a 
personal de l’Ajuntament, el dia 12-03-1992.  

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

assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. Mª Carme Gómez Xanco, el 8è. trienni de 
serveis efectius a l’Ajuntament, amb efectes a partir del dia 01-04-2016, 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. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al 
Departament de Comptabilitat i a la Gestoria G & V Assessors Barcelona SLP, pel 
seu coneixement i efectes oportuns.” 
 

 
C) Aprovació de les despeses d’assessorament  al Sr. Isidre Llucià, 
març/2016 
 
Vist que des del 3/12/2014 la Secretària-Interventora titular d’aquest Ajuntament 
s’ha absentat per motius de caire personal, i es va acordar la substitució amb la 
secretària accidental nomenada. 
 
Durant aquest s’ha fet necessari el servei d’assessorament referent a les tasques 
pròpies de secretaria. 
 
Vist el full d’assessorament puntual del Sr. ISIDRE LLUCIÀ i SABARICH amb NIF: 
37.655.059B del mes de març de 3.255,00 euros amb descompte IRPF de 976,50 
euros, import líquid 2.278,50 euros. 

 
Vist que hi ha consignació pressupostària suficient a la partida 920 2270602, del 
pressupost vigent. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.-  APROVAR l’obligació i ordenar el pagament de les despeses 
d’assessorament  del mes de març de 2016 amb un total base imposable de 
3.255,00 euros amb descompte IRPF de 976,50 euros, import líquid 2.278,50 
euros. 
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SEGON.- IMPUTAR la despesa a les partides 920 2270602 del pressupost vigent.” 
 
 
D) Sol·licitud de vacances de la Sra. Dolors Cabrerizo Martínez, exercici 
2016 
 
Atès que aquest Ajuntament té contractada com a netejadora a la Sra. Dolors 
Cabrerizo Martínez. 
 
Vista la proposta presentada per la treballadora Sra. Dolors Cabrerizo Martínez, de 

data 14 de març d’enguany,  sol·licitant fer vacances els següents dies: 
 

- Del 4 al 6 de maig . . . . . . . . . .     3 dies hàbils 
- De l’1 al 23 d’agost . . . . . . . . .    15 dies hàbils 
- Del 27 al 30 de desembre  . . . .      4 dies hàbils 

 
                  TOTAL  22 dies hàbils 
 

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

 
“PRIMER.- AUTORITZAR a la Sra. Dolors Cabrerizo Martínez a fer les vacances 
sol·licitades per a l’any 2016.  

 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, i al Departament de 
Comptabilitat, als efectes oportuns.” 
 
 
E) Sol.licitud de reducció de jornada laboral de la Sra. Rosa Mª Jiménez 
Sánchez 

Vista la instància presentada per la Sra. Rosa Mª Jiménez Sánchez, amb registre 
general d’entrada núm. 756, de data 14.03.2016, on comunica que el 29.03.2016 
finalitza la reducció de jornada per lactància  d’un fill menor de 9 mesos així com la 
reducció de jornada d’una hora diària per atendre fills menors de 12 anys, d’acord 
amb la resolució d’alcaldia núm. 425/15, de data 14-10-2015.  
 
Atès que a l’expedient personal de la sol·licitant, hi consta el naixement d’una filla 

en data 29-06-15. 
 
D’acord amb el que diu l’article 37.6 i 7 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors (TRET), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre  
“qui per raons de guarda legal tingui la cura directa d’algun menor de 12 anys o 
una persona amb discapacitat que no desenvolupi una activitat retribuïda, tindrà 
dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional 
del salari entre, almenys, una vuitena part i un màxim, de la meitat de la duració 
de la jornada de treball”.   
 
Per tot l’exposat, la Sra. Rosa Mª Jiménez Sánchez, demana continuar gaudint de la 
reducció de jornada d’una hora diària per atendre a fills menors de 12 anys, des del 
30.03.2016 fins al 29.07.2027, amb la disminució proporcional del salari. En el cas 
de voler fer el seu  horari habitual avisarà amb un mes d’antel.lació. 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
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“PRIMER.- ATORGAR a la Sra. Rosa Mª Jiménez Sánchez, el permís de reducció 
d’una hora diària de la jornada, fins que la filla compleixi els 12 anys, amb reducció 
de la seva retribució en la part que li correspongui a partir del 30.03.2016 i fins el 
29.06.2027, ambdós inclosos, i amb permís per a efectuar l’entrada a la feina una 
hora més tard, d’acord amb el que disposa l’article 37.6 i 7 del Text Refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors (TRET), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 
23 d’octubre. En el cas de voler fer el seu horari habitual avisarà amb un mes 
d’antel.lació a l’empresa. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada, al 

Departament de Recursos Humans i Comptabilitat i a la Gestoria G&V Assessors 
Barcelona SLP, pel seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
 
F) Proposta d’ajut econòmic per transport al SIAD 
 
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per transport al SIAD Exp. 
07/16. 

 
Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d’Atenció Primària del 
Consell Comarcal de la Selva. 
   
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ATORGAR  un ajut econòmic de 20,00 € per transport al SIAD. 
 
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost 
vigent. 
 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al servei de 
comptabilitat municipal als efectes oportuns.” 
 
 
G) Proposta d’ajut social per pagar rebut llum 
 
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut social per pagar rebut pendent de la 

llum Exp. 06/16. 
 

Vista la valoració – proposta efectuada pels Serveis Socials d’Atenció Primària del 
Consell Comarcal de la Selva. 
   
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ATORGAR  un ajut econòmic de 118,00 € d’un rebut pendent de llum. 
 
SEGON.- APROVAR la despesa i imputar a la partida corresponent del pressupost 
vigent. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada i al servei de 

comptabilitat municipal als efectes oportuns.” 
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CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)  
 
 

 
Modificació del contracte de serveis de manteniment i conservació de les 
instal·lacions d’enllumenat públic, instal·lacions de fontaneria, calefacció i 
aire condicionat dels edificis municipals, festes municipals, així com el 
subministrament dels materials necessaris 

 
En data 23/12/2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de serveis 
de manteniment i conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic, 
instal·lacions de fontaneria, calefacció i aire condicionat dels edificis municipals, 
festes municipals, així com el subministrament dels materials necessaris a Josep 
Ventura Codina, amb DNI 40945272M. 

 
El pressupost del contracte s’establia en 56.330,00,- euros, IVA exclòs, essent el 
termini d’execució d’un any, a partir de data 1/02/2016. 
 
El contracte es va signar en data 27/01/2016. 
 
Revisat de nou l’expedient, s’ha comprovat que uns dels sectors d’enllumenat inclòs 
en el servei de manteniment, concretament Ordenació (sector 1), amb un cost de 
4.026,96,-€, no ha de formar part de dit servei, en correspondre el seu 
manteniment a la urbanització Ordenació Riells i Viabrea. 
 
Per tant, es creu convenient la modificació del referit contracte, excloent del servei 
el Sector Ordenació (sector 1) i en conseqüència establir un nou preu, resultant de 
restar el cost del servei exclòs. Així doncs, l’import total del contracte passaria de 

ser 56.330,00,- € a 51.617,60,- €, IVA no inclòs. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel Sr. Isidre Llucià i Sabarich, Secretari-Interventor 
d’Administració local en funcions d’assessorament circumstancial a l’ajuntament de 
Riells i Viabrea, en data 18/03/2016. 
 
Vist que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern local, per delegació expressa 
de l’alcaldia, d’acord amb la resolució núm. 430/2011, de 4 de juliol. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- INCOAR expedient de modificació del contracte de serveis de 
manteniment i conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic, instal·lacions 

de fontaneria, calefacció i aire condicionat dels edificis municipals, festes 
municipals, així com el subministrament dels materials necessaris atorgat a Josep 
Ventura Codina. 
 
SEGON.- ATORGAR a l’interessat un termini d’audiència de 10 dies per tal que es 
pronunciï al respecte.” 
 

 

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

 
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  19.40 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 

 

 


