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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 

Identificació de la sessió 
 
NÚM.  16/2016 

CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  31 d’agost 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 
Sr. Felipe Juan González i Martín 

Sra. Adriana Puig i Durbau  
 
Excusa: 
--------- 
 
En Isidre Llucià i Sabarich, Secretari-Interventor 
 
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 10-08-2016. 
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SEGON PUNT.- 

ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 
 

 
Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 referent a les obres “Projecte de 
pou de bombeig d’aigües residuals al sector Sant Llop”. 
 
Vista la certificació d’obres núm. 1, relativa a les obres “Projecte de pou de 
bombeig d’aigües residuals al sector Sant Llop”, executades per l’empresa Serveis, 
Instal·lacions i Muntatges, S.A. per un import total de 44.692,32.-€. 
 
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 “Projecte 

de pou de bombeig d’aigües residuals al sector Sant Llop”, executades per 
l’empresa adjudicatària Serveis, Instal·lacions i Muntatges, S.A., per un import total 
de 44.692,32.-€. 
 
SEGON.- DONAR-NE compte al departament de Comptabilitat i tresoreria i 
organismes interessats, als efectes pertinents.” 
 
 

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

 
A) Pagament dels premis del Concurs Literari Infantil 2016 

 
El Concurs Literari Infantil de Riells i Viabrea es realitza de manera coordinada amb 
l'Escola El Bruc. El regal d'aquest concurs que es dóna als guanyadors tracta d'un 
lots de llibres. Amb la intenció de que aquests llibres siguin el màxim d'adequats 
per als guanyadors, és la mateixa escola qui els compra així com també el detall als 
participants.  

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

 
“PRIMER.- APROVAR la despesa i ordenar el pagament de 514’73€ a l’Escola El 
Bruc en concepte de premis i detalls als participants i guanyadors del Concurs 
Literari Infantil 2016. 

 
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida 920 4800002 del pressupost municipal 
2016. 
 
TERCER.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 

Comptabilitat.” 

 

 

B) Pagament d’ajut econòmic per l’edició de la revista de l’Escola El Bruc 
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Amb motiu del pagament d’un ajut econòmic per l’edició anual de la revista de 
l’Escola El Bruc, corresponent al curs escolar 2015-2016. 
 

Aquesta  Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR la despesa i ordenar el pagament de 250’00€ en concepte 
d’ajut econòmic per l’edició anual de la revista de l’Escola El Bruc. 
 

SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida 920 4800002 del pressupost municipal 
2016. 
 
TERCER.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 

 

 

QUART PUNT.-  
ÀREA D’HISENDA, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I RÈGIM INTERN 
 

 
A) Aprovació de factures 
 

Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les 
relacions de factures que s’adjunten com a annex a aquesta acta, per un import  
total de 117.953,04,-€. 
 
 
B) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 1er. 
semestre/16 de la parada 66 

 
Vista la instància presentada per la Sra. TPS, Reg. Entrada Núm. 2.590, de data 
12/08/2016, demanant el fraccionament del pagament de la taxa del mercat 
setmanal corresponent al 1er. semestre/16, parada núm. 66, per import de 252,24 
€.  
 
Atès el que disposa l’art. 25.6 de l’O.F. nº 12. Reguladora de la gestió i recaptació 

dels ingressos municipals de dret públic: “Els deutes ajornats o fraccionats 
acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri 
l’ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la 
Llei General Tributària.” 
 
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció favorable a l’acceptació del fraccionament 
del pagament referent a l’abonament del 1er. semestre de l’any 2016, de la 
llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 66, per un import de 
252,24  €. 
 

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 
1er. semestre de l’any 2016, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la 
parada núm. 66, per import total de  253,69 €, dels quals 1,45 € corresponen a 
interessos de demora, de la següent manera: 
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Data 

abonament 

Període 

liquidació 

interessos 

 

Dies 

Capital 

acumulat 

     % 

Interès 

Total 

interessos 

Import a 

abonar  

20-09-16 12/08/16 

al 20/09/16 

40 252,24 € 3 0,83 € 84,91 € 

20-10-16 21/09/16 

al 20/10/16 

30 168,16 € 3 0,41 € 84,49 € 

20-11-16 21/10/16 al 

20/11/16 

31 84,08 € 3 0,21 € 84,29 € 

 

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) Ajut econòmic per costejar el 50% del cost del casal esportiu d’estiu d’ 
Hostalric 

 
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per costejar el 50% del cost 
del casal esportiu d’estiu d’ Hostalric on assisteixen els dos fills petits des de l’1 fins 
el 31 d’agost  Exp. 18/16. 

 
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 140,00 € per costejar el 50% del cost 
del casal esportiu d’estiu d’ Hostalric on assisteixen els dos fills petits des de l’1 fins 
el 31 d’agost  Exp. 18/16. 

 
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.” 
 
 
D) Ajut econòmic per pagar rebuts de l’aigua i telèfon 
 
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar rebut pendent 
aigua i del telèfon fix de casa Exp. 19/16. 
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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 60,81 € d’un rebut pendent d’aigua 
més 14,71 € d’un rebut del telèfon fix de casa. El que fa un total de 75,52 €.   
 
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.” 
 
 

E) Ajut econòmic per pagar el 50% del rebut de la llum 
 
Vista la sol·licitud formulada en petició d’ajut econòmic per pagar el 50% del rebut 
pendent de la llum Exp. 20/16. 

 
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 54,00 € corresponent al 50% del 
rebut pendent de la 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.” 
 
 
F) Sol·licitud de subvenció per a projectes d'activitats en l'àmbit de la 
joventut en el marc del Pla nacional de joventut. 
 
Atesa la Resolució TSF/1901/2016, de 27 de juliol, del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de 
subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de 
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l'any 2016. 
 
Aquesta  Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- APROVAR el Pla Local de Joventut 2016-2019 de Riells i Viabrea. 
 
SEGON.- APROVAR el Projecte d'Activitats Riells i Viabrea Espai Jove 2016. 

 
TERCER.- SOL·LICITAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya una subvenció per a portar a terme el projecte d'activitats 
Riells i Viabrea Espai Jove 2016 el qual parteix de les necessitats detectades pel Pla  
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Local de Joventut 2016-2019 de Riells i Viabrea elaborat en el marc del Pla Nacional 
de Joventut. 

 
QUART.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 
la subvenció. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària. 
 
SISÈ.- COMUNICAR aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i al servei de comptabilitat municipal, als 
efectes oportuns.” 
 
 

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

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 
 

 
Subvenció per al repartiment del programa de la Festa Major 2016 i de la 
revista municipal La Vírbola, núm. 2 
 
Per tal de fer arribar el programa de la Festa Major 2016 i la revista municipal La 
Vírbola a tots els veïns i veïnes del municipi es compta amb la col·laboració de 
l'Associació AmbTu i amb la de l'ANC Riells i Viabrea les quals reparteixen aquestes 
revistes a totes les bústies de la població. És per tot el que s'exposa que 
 
Aquesta  Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- APROVAR  la despesa i ordenar el pagament de 350€ a l'Associació 
AmbTu  i de 350€ a l'associació ANC Riells i Viabrea en concepte de repartiment del 
programa de la Festa Major 2016 i de la revista municipal La Vírbola, núm. 2. 
 
SEGON.- IMPUTAR aquestes despeses a la partida 920 4800002 del pressupost 
municipal 2016. 
 
TERCER.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 

 

 

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

MUNICIPALS I HABITATGE 
 

 
Sol·licitud de subvenció a  DIPSALUT, per al finançament de les despeses 
derivades de l’ús del consultori local, durant l’exercici 2015  

 
Vist l’edicte d’aprovació  de les bases específiques reguladores i convocatòria de 
subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de les 
despeses derivades de l’ús del consultori local, de l’Organisme Autònom  de Salut 
Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, publicat al BOP de Girona nº 151 de 
data 09/08/2016 i nº 156 de data 17/08/2016, respectivament. 
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Aquesta  Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona, DIPSALUT, una subvenció per a les despeses derivades del funcionament 
del consultori local (consum elèctric), durant l’exercici 2015.   
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació 
sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona, DIPSALUT, i al servei de comptabilitat municipal, als efectes 
oportuns.” 

 

 

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 19:45  hores, 
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-
la el Sr. alcalde, juntament amb mi, el Secretari interventor, qui en dono fe, 
    L’alcalde                                          El Secretari-Interventor 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Bagot i Belfort                                Isidre Llucià i Sabarich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


