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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 

 

Identificació de la sessió 

 

NÚM.  005/2018 

CARÀCTER: Ordinària 

DATA:  14 de març 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 

Sra. Adriana Puig i Durbau  

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 i Governació  

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

Mobilitat  

4. Hisenda, Serveis Socials, Participació Ciutadana, Règim Intern i Joventut    

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

d’Escombraries) 

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

7. Medi Ambient, Gent Gran, Turisme 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 28-02-2018. 
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SEGON PUNT.- 

ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 

 

  

Llicència segregació finques situades entre l’Av. Agustí Simó i el carrer 

Josep Irla del nucli Barri Estació. 

 

Vist l’expedient 2/17 instruït en nom de Albert Cantal Verjuan, amb NIF 4036....., 

en sol·licitud de llicencia de segregació de 7 finques situades entre l’Av. Agustí Simó 

i el carrer Josep Irla del nucli Barri Estació. 

 

Vista l’escriptura de parcel·lació presentada, on figura la finca numero 8 parcel·la 

de vials, de cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Joan Carles Blazquez i 

Lajara, en data 23/02/2017, que diu: 

 

“I N F O R M A 

 

1.- La documentació presentada és un projecte de parcel·lació  redactat per 

l’arquitecte tècnic sr Albert Cantal Verjuan de data 16/12/2016. I nota simple registral 

de la finca 3/B inscrita en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners amb 

el Tom 2782, llibre 79 de Riells, foli 28 ; identifica com a titular els srs Marta Durban Piera i  

Joan Durban Piera, en parts iguals, on s’identifica una servitud de pas de gasoducte 

de gas natural a favor de Gas Natural SDG, S.A. en la seva inscripció 6ª. 

Amb referències cadastrals 4100108DG6240S0001YX pel solar 1del carrer Dr Agustí 

Simon 1 – C/ Josep Irla, 8 ; referència 4100112DG6240S0001GX pel solar 2 del carrer 

Josep Irla, 11 a 15   i referència 4297901DG6149N0001KQ pel solar 3 del carrer Josep Irla, 

17 a 19. 

 

2.- La descripció registral de la finca matriu 3/B es la següent : 

 

“URBANA: Pieza de tierra nombrada “El Prat”, o mejor tierras de detràs de la casa Xica, 

sita en el término municipal de Riells i Viabrea. Tiene una superficie después de 

segregaciones de seis mil setecientos setenta y cuatro metros sesenta y tres decímetros 

cuadrados ( 6.774,63m2.) 

Llindaba antes de las segregaciones: por Oriente, con Guillermo Sibina, y en poca 

parte con los herederos y sucesores de Francisco Casanovas, hoy Juan Sibina y Josefa 

Caballé, Teresa Riera y Antonia Amigó, mediante reguero, vulgo rasa, al Mediodia, 

con Narciso Bancells y parte Francisco Casanovas, hoy Jose Font Juvany y Josefa 

Caballé, mediante rasa, a Poniente, con la carretera que se dirige a la villa de Breda ; 

y a Norte, con Casimiro Pons, hoy Enrique Pons.” 

 

Les superfícies comprovades segons el projecte de parcel·lació aportat son : 

 

-Superfície registral:      6.774,63.- m2 

-Superfície real segons projecte :  3.291,05.- m2 

Superfície cadastral : 

(Solar 1 :   4100108DG6240S0001YX   =   1.171,00 m2) 

(Solar 2 :  4100112DG6240S0001GX   =  1.545,00 m2) 

(Solar 3 :  4297901DG6149N0001KQ   =    989,00 m2) 

-Superfície cadastral total :             3.705,00.- m2 

 

La resta de superfície corresponent a la finca matriu desprès de practicar la 

parcel·lació proposada es de 3.483,58m2, que correspon el sistemes de vialitat i espais  
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públics dels carrers Dr Agustí Simón, Josep Irla, Gaserans i Carretera GIV-5523, ja 

urbanitzats. 

 

3.- Règim urbanístic. Planejament vigent:  

-Classificació del sòl: sòl urbà consolidat pel planejament vigent. 

-Qualificació urbanística, amb els següents paràmetres que són d’aplicació per a 

cada parcel·la : 

 

Parcel.la 1 :  Edificació plurifamiliar alineada (Clau 2) 

 

Paràmetres Regulació   Clau 2  Proj. Parcel·lació 

Parcel·la mínima 140 m2 < 420,39m2 

Façana mínima 7 m < 18,54 m2 

Alçada reguladora PB+1:  7 m = Edifici existent 

Nombre màx. plantes PB+1: 2 plantes.  “ 

Fondària màxima Segons plànol : 15m  “ 

Ordenació Edificació alineada vial 

entre mitgeres 

 Parcel·la divisible 

 

Parcel.la 2 :  Edificació plurifamiliar aïllada (Clau 4b) 

 

Paràmetres Regulació   Clau 4b  Proj. Parcel·lació 

Parcel·la mínima 200 m2 < 635,74m2 

Façana mínima 10 m < 14,97 m2 

Edificabilitat màxima 1,5 m2st/m2sòl  953,61 m2 

Ocupació màxima 50%   

Alçada reguladora PB+2:  10 m   

Nombre màx. plantes PB+3: 3 plantes.   

Distancia mín. partions 3m a front i resta   

Ordenació Edificació plurifamiliar 

aïllada 

 Parcel·la indivisible 

 

Parcel.la 3 :  Edificació unifamiliar aïllada (Clau 5b) – ciutat jardí semi-intensiva 

 

Paràmetres Regulació   Clau 5b  Proj. Parcel·lació 

Parcel·la mínima 400 m2 < 440,98m2 

Façana mínima 15 m < 22,60 m2 

Edificabilitat màxima 0,6 m2st/m2sòl  264,59 m2 

Ocupació màxima 40%   

Alçada reguladora PB+1:  7 m   

Nombre màx. plantes PB+1: 2 plantes.   

Distancia mín. partions 3m a front i resta   

Ordenació Edificació unifamiliar 

aïllada 

 Parcel·les indivisibles 

 

Parcel.la 4 :  Edificació unifamiliar aïllada (Clau 5b) – ciutat jardí semi-intensiva 

 

Paràmetres Regulació   Clau 5b  Proj. Parcel·lació 

Parcel·la mínima 400 m2 < 441,94 m2 

Façana mínima 15 m < 20,93 m2 

Edificabilitat màxima 0,6 m2st/m2sòl  265,16 m2 

Ocupació màxima 40%   

Alçada reguladora PB+1:  7 m   
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Nombre màx. plantes PB+1: 2 plantes.   

Distancia mín. partions 3m a front i resta   

Ordenació Edificació unifamiliar 

aïllada 

 Parcel·les indivisibles 

 

Parcel.la 5 :  Edificació unifamiliar aïllada (Clau 5b) – ciutat jardí semi-intensiva 

 

Paràmetres Regulació   Clau 5b  Proj. Parcel·lació 

Parcel·la mínima 400 m2 < 435,65 m2 

Façana mínima 15 m < 19,33 m2 

Edificabilitat màxima 0,6 m2st/m2sòl  261,39 m2 

Ocupació màxima 40%   

Alçada reguladora PB+1:  7 m   

Nombre màx. plantes PB+1: 2 plantes.   

Distancia mín. partions 3m a front i resta   

Ordenació Edificació unifamiliar 

aïllada 

 Parcel·les indivisibles 

 

Parcel.la 6 :  Edificació unifamiliar aïllada (Clau 5b) – ciutat jardí semi-intensiva 

 

Paràmetres Regulació   Clau 5b  Proj. Parcel·lació 

Parcel·la mínima 400 m2 < 458,30 m2 

Façana mínima 15 m < 19,42 m2 

Edificabilitat màxima 0,6 m2st/m2sòl  274,98 m2 

Ocupació màxima 40%   

Alçada reguladora PB+1:  7 m   

Nombre màx. plantes PB+1: 2 plantes.   

Distancia mín. partions 3m a front i resta   

Ordenació Edificació unifamiliar 

aïllada 

 Parcel·les indivisibles 

 

Parcel.la 7 :  Edificació unifamiliar aïllada (Clau 5b) – ciutat jardí semi-intensiva 

 

Paràmetres Regulació   Clau 5b  Proj. Parcel·lació 

Parcel·la mínima 400 m2 < 458,05 m2 

Façana mínima 15 m < 17,86 m2 

Edificabilitat màxima 0,6 m2st/m2sòl  274,83 m2 

Ocupació màxima 40%   

Alçada reguladora PB+1:  7 m   

Nombre màx. plantes PB+1: 2 plantes.   

Distancia mín. partions 3m a front i resta   

Ordenació Edificació unifamiliar 

aïllada 

 Parcel·les indivisibles 

 

4.- Amb RE 1988 de data 12/06/2017, s’aporta la documentació requerida en el Decret 

58/2017, de 20 de febrer, donant compliment als articles 25 i 28 del Decret 64/2014, de 

13 de maig, sobre actes de divisió i segregació de terrenys, on determina de quins 

documents ha de constar el projecte per l’obtenció de la llicència urbanística. 

 

 

Amb RE 7/2018 i 10039 de data 15 i 16/02/2018 respectivament, s’aporta la 

documentació requerida en el informe de data 15/02/2018, corresponent en : 
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- Les superfícies real comprovada de les finques resultants es de 3.291,05m2, i la 

suma  amb la resta de la finca matriu, no coincideix amb la totalitat de la finca  

             registral. 

 

- Rectificació de Proforma de Parcel·lació, en la descripció de la finca resultant 

número 8. 

 

5.- Conclusions.  

 

El document tècnic justifica correctament el compliment urbanístic i de la 

documentació necessària d’acord amb el Decret 64/2014 per a la seva tramitació a 

excepció de la Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de 

terrenys, així com els espais de servitud urbanístiques i reals existents, per la qual cosa, 

el tècnic que subscriu considera aquest informe FAVORABLE a la llicència de 

parcel·lació d’acord amb el següent quadre de finques resultants i descripció: 

 

1.- FINCA RESULTANT NÚMERO 1. 
URBANA.-  Solar edificable d'us residencial, amb front al carrer Dr. Agusti Simon número 1, 

d'extensió superficial quatre-cents vint metres quadrats amb trenta-nou decímetres quadrats 
(420,39m2), en la que existeix una edificació aïllada denominada Cas Xica. Llinda: al Nord, en línia de 
29,93 metres amb passatge públic. Nord-Zona estació Riells i Viabrea; al Sud en línia de 31,02 metres 
amb parcel.la de la propietat de la Família Faus i Casanovas; a l'Est en linea d'11,68 metres amb 
parcel.la número 2 de la present parcel.lació i Oest, en línea de 18,54 metres amb Carrer Dr. Agusti 
Simon. Actualment hi ha una afecció de servitud de carreteres corresponent a la Carretera GIV-552. 

 

2.- FINCA RESULTANT NÚMERO 2.  
URBANA.- Solar edificable d'us residencial, amb front als carrers Josep Irla número 8 i Josep 

Sunyol número 1, d'extensió superficial sis-cents trenta-cinc metros quadrats amb setanta-quatre 
decímetres quadrats (635,74m2) amb un sostre edificable nou cents cinquanta-tres metres quadrats 
amb seixanta-un decímetres quadrats (953,61m2). Té forma trapezoïdal i llinda: al Nord, en linea de 
32,04 metres amb passatge públic, al Sud en línia de 31,69 metres, a l'Est, amb línia de 14,97m2 amb 
carrer Josep Irla i l'Oest, amb línia de 25,27 metres amb parcel.la número 1 de la present parcel.lació i 
parcel.la de la propietat de la família Faus i Casanovas. ------------------------------------------------  

 

3.- FINCA RESULTANT NÚMERO 3.  
URBANA.- Solar edificable d'us residencial, amb front als carrers Josep Irla número 11, d'extensió 

superficial quatre-cents quaranta metres quadrats amb noranta-vuit decímetres quadrats (440,98m2) 
amb un sostre edificable dos-cents seixanta-quatre metres quadrats amb cinquanta-nou decímetres 
quadrats (264,59m2). Té forma trapezoïdal i llinda: al Nord, en línia de 26,22 metres amb vorera de 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea que dona continuïtat al carrer Josep Sunyer, al Sud, en línia de 22,36 m 
amb parcel.la número 4 de la present parcel·lació; a l'Est, en línia de 14,92 metres amb carretera GIV-
5523 i l'Oest, amb línia de 22,60 metres amb carrer Josep Irla. Actualment hi ha una afecció de servitud 
de carreteres corresponent a la Carretera GIV-5523 i una servitud de gas. 

 

4.- FINCA RESULTANT NÚMERO 4.  
URBANA.- Solar edificable d'us residencial, amb front als carrers Josep Irla número 13, d'extensió 

superficial quatre-cents quaranta-un metres quadrats amb noranta-quatre decímetres quadrats 
(441,94m2) amb un sostre edificable dos-cents seixanta-cinc metres quadrats amb setze decímetres 
quadrats (264,16m2). Té forma trapezoïdal i llinda: al Nord, en línia de 22,36 metres amb parcel.la 
número 3, de la present parcel.lació, al Sud, en linea de 21,61 m. amb parcel.la número 5 de la present 
parcel·lació; a l'Est, en línia de 19,56 metres amb carretera GIV-5523 i l'Oest, amb línia de 20,93 metres 
amb carrer Josep Irla. Actualment hi ha una afecció de servitud de carreteres corresponent a la Carretera 
GIV-5523 i una servitud de gas. 

 

5.- FINCA RESULTANT NÚMERO 5.  
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URBANA.- Solar edificable d'us residencial, amb front als carrers Josep Irla número 15 i carrer 

Gaserans, d'extensió superficial quatre-cents trenta-cinc metres quadrats amb seixanta-cinc decímetres 
quadrats (435,65m2) amb un sostre edificable dos-cents seixanta-un metres quadrats amb trenta-nou 
decímetres quadrats (261,39m2). Té forma trapezoïdal i llinda: al Nord, en línia de 21,61 metres amb 
parcel.la número 4, de la present parcel.lació, al Sud, en linea de 18,88 m. amb carrer Gaserans; a l'Est, 
en línia de 17,58 metres amb carretera GIV-5523 i l'Oest, amb línia de 19,33 metres amb carrer Josep 
Irla. Actualment hi ha una afecció de servitud de carreteres corresponent a la Carretera GIV-5523 i una 
servitud de gas. 

 

6.- FINCA RESULTANT NÚMERO 6.  
URBANA.- Solar edificable d'us residencial, amb front als carrers Josep Irla número 17 i carrer 

Gaserans, d'extensió superficial quatre-cents cinquanta-vuit metres quadrats amb trenta decímetres 
quadrats (458,30m2) amb un sostre edificable de dos-cents setanta-quatre metres quadrats amb 
noranta-vuit decímetres quadrats (274,98m2). Té forma trapezoïdal i llinda: al Nord, en línia de 22,21 
metres amb carrer Gaserans; al Sud, en linea de 24,77 m. amb parcel.la 7 de la present parcel.lació; a 
l'Est, en línia de 18,36 metres amb carretera GIV-5523 i l'Oest, amb línia de 19,42 metres amb carrer 
Josep Irla. Actualment hi ha una afecció de servitud de carreteres corresponent a la Carretera GIV-5523 i 
una servitud de gas. 

 

7.- FINCA RESULTANT NÚMERO 7.  
URBANA.- Solar edificable d'us residencial, amb front als carrers Josep Irla número 19 i carrer 

Gaserans, d'extensió superficial quatre-cents cinquanta-vuit metres quadrats amb zero cinc decímetres 
quadrats (458,05m2) amb un sostre edificable de dos-cents setanta-quatre metres quadrats amb 
vuitanta-tres decímetres quadrats (274,83m2). Té forma trapezoïdal i llinda: al Nord, en línia de 24,77 
metres amb parcel.la 6 de la present parcel.lació; al Sud, en línia de 26,39 m. amb finca de ref. Cadastral 
4297912DG6149N0001ZQ; a l'Est, en línia de 18,05 metres amb carretera GIV-5523 i l'Oest, amb línia de 
17,86 metres amb carrer Josep Irla. Actualment hi ha una afecció de servitud de carreteres corresponent 
a la Carretera GIV-5523 i una servitud de gas. 

 

8.- FINCA RESULTANT NÚMERO 8. 
PARCEL.LA DE VIALS: URBANA: Peça de terra o resta de finca,  nombrada “El Prat”, o millor terres 

de la casa Xica, sita al terme municipal de Riells i Viabrea. Té una superfície després de practicar les 
segregacions de tres mil quatre-cents vuitanta-tres metres quadrats i cinquanta-vuit decímetres 
quadrats (3.483,58m2.), qualificats com a sistema de vialitat, de cessió gratuïta a l’Ajuntament de 
Riells i Viabrea. 

 
Llindaba antes de las segregaciones: por Oriente, con Guillermo Sibina, y en poca parte con los herederos 
y sucesores de Francisco Casanovas, hoy Juan Sibina y Josefa Caballé, Teresa Riera y Antonia Amigó, 
mediante reguero, vulgo rasa, al Mediodia, con Narciso Bancells y parte Francisco Casanovas, hoy Jose 
Font Juvany y Josefa Caballé, mediante rasa, a Poniente, con la carretera que se dirige a la villa de Breda 
; y a Norte, con Casimiro Pons, hoy Enrique Pons.” 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- ATORGAR llicència de parcel·lació a Albert Cantal Verjuan, amb NIF 

4036..... de 8 finques situades entre l’Av. Agustí Simó i el carrer Josep Irla del nucli 

Barri Estació. 

 

SEGON.- ACCEPTAR la cessió gratuïta de la finca resultant número 8, de 

superfície 3.483,58 m2, qualificada de sistema de vialitat. 

 

TERCER.- REQUERIR a l’interessat, que un cop efectuada la inscripció en el 

registre de la propietat, precedeixi a notificar-ho a l’Ajuntament adjuntant còpia de 

la documentació. 
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QUART.-  APROVAR la liquidació practicada en els següents termes: 

 

- Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 1:                  

299,04 € 

Taxa per l’expedició de llicència de parcel·lació 

 

                  TOTAL:   299,04 €” 

 

 

TERCER PUNT.-  

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 

CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 

 

 

A) Sol·licitud reconeixement de trienni al Sr. Joaquim Trillo i Palau 

 

El dia 28-02-2018, el treballador Sr. Joaquim Trillo i Palau, va fer 21 anys de 

serveis efectius a l’Ajuntament. 

 

Atès l’expedient personal de la sol·licitant, on consta com a data d’antiguitat  com a 

personal de l’administració pública, el dia  28.02.1997.  

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- RECONÈIXER al Sr. Joaquim Trillo i Palau, una antiguitat corresponent 

a set triennis,  amb efectes a partir del dia 01-03-2018, 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 i a la Gestoria 

G&V Assessors Barcelona, S.L.P. pel seu coneixement i efectes oportuns.” 

 

 

B) Conveni de delegació entre Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament 

de Riells i Viabrea, de la responsabilitat de la recollida i control dels 

animals de companyia abandonats,perduts i/o ensalvatgits 

 

Vist el contingut del conveni de delegació entre Consell Comarcal de la Selva i 

l’ajuntament de Riells i Viabrea, de la responsabilitat de la recollida i control dels 

animals de companyia abandonats,perduts i/o ensalvatgits, tramès per aquest en 

data 9 d’octubre de 2018, reg. d’entrada núm. 328, quina transcripció literal és la 

següent: 

 

“ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE LA 

RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS 

I/O ENSALVATGITS AMB L’AJUNTAMENT (Exercici 2018) 

 

Introducció 

El Consell Comarcal de la Selva exerceix el servei de recollida d’animals de 

companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits directament des de l’any 1997. 

Aquest servei es presta amb gestió directa i per als municipis de la comarca. 
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D’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, correspon a 

l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o 

ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans. El punt 2 de 

l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, preveu que els ajuntaments 

puguin delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a administracions 

o entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en 

l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels 

Animals. 

 

En data 7 de febrer de 2017, la Comissió Permanent del Ple va adoptar l’acord 

d’aprovar el conveni tipus de delegació de la responsabilitat de la recollida i 

control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, el qual 

va ser notificat a tots els ajuntaments per la seva aprovació. 

 

En data 9 d’octubre de 2017, l’ajuntament de Riells i Viabrea, ha tramés al Consell 

Comarcal de la Selva el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament 

per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de 

companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits signat. 

 

Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de 

la Selva 

 

El municipi de Riells i Viabrea, d’acord amb el preus establerts per a les diferents 

tipologies que al final s’especifica, rep els serveis següents : 

 

Servei ordinari: 

 

Aquest servei inclou la recollida d’animals de companyia en dies laborables i 

horari de 08,00 a 14,30 h, l’acollida dels animals fins que siguin recuperats pels 

seus propietaris, o la seva adopció en cas d’animals abandonats, la gestió dels 

expedients i la gestió veterinària. Per a prestació d’aquest servei s’estipula 

anualment un preu per cada ajuntament, amb un pagament únic. 

 

Servei extraordinari (recollida) 

 

Aquest servei inclou les recollides fora de l’horari ordinari, concretament 

 

 

 Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 14:30 fins a les 22:00 h 

 Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a 08:00 h. 

 Recollida dissabtes, diumenges i festius (24 hores). 

 

Aquest servei és de prestació voluntària per part dels ajuntaments, únicament 

merita despesa en cas de ser requerit i d’acord a la tipologia del servei. Aquesta 

despesa serà facturada trimestralment. 

 

Servei de sanejament de gats per establiment de colònies urbanes 

controlades. 

 

Aquest servei és de prestació voluntària, únicament merita despesa en cas el 

municipi encarregui al Consell Comarcal les tasques de sanejament i esterilització 

dels gats per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes. Correspondrà 

a l’Ajuntament liquidar l’import trimestralment atenent als preus establerts  
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anualment per a la contraprestació d’aquest servei que inclou: reunions amb els 

veïns, coordinació amb l’ajuntament i els voluntaris, cessió del material de 

captura, desplaçament dels animals capturats, atenció veterinària, esterilització, 

marcatge i retorn a la colònia. 

 

Segon: Finançament dels serveis 

 

El conveni estableix en el seu apartat cinquè el finançament d’aquest servei. 

Totes les despeses de gestió, manteniment, personal i inversions del servei de 

recollida i acollida d’animals abandonats, perduts i ensalvatgits, aniran a càrrec 

del Consell Comarcal de la Selva. L’ens comarcal serà el responsable de 

l’elaboració del pressupost anual i de la seva aprovació. 

 

1. Servei ordinari de recollida i d’estada dels animals al CAAS 

 

La contraprestació econòmica que correspon a cada municipi per la prestació i 

disponibilitat del servei de recollida ordinari, el control dels animals i totes les 

gestions administratives que comporti la recerca dels propietaris i la recuperació 

dels animals s’elaborarà anualment tenint en compte: 

 

 

 El nombre d’habitants del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT). 

 El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT). 

 La superfície del municipi. 

 El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi. 

 

Els ajuntaments aportaran, en el seu conjunt, un 55% del pressupost de 

despeses, sense incloure les partides d’inversions (100% Consell Comarcal) i les 

del servei de recollida extraordinari (recollides en festius, caps de setmana, 

tardes i nits, que correspon 100% als ajuntaments que ho requereixin). 

 

Els tècnics dels Departament de Territori i Sostenibilitat elaboren anualment 

pressupost del servei de recollida i control d’animals de companyia. La distribució 

de l’aportació municipal es realitza tenint en compte: 

 

 Nombre d’habitants ........ 35 % 

 Superfície del municipi ... 10 % 

 Nombre d’habitatges ...... 15 % 

 Gossos recollits (3 darrers anys) 35 % 

 Gats recollits (2 darrers anys) 5 % 

 

Atenent aquests paràmetres els valors de la contraprestació pel servei de recollida 

ordinari i d’acollida dels animals que correspon a l’ajuntament és: 

 

Municipi: Riells i Viabrea 

 

 % total comarca euros comarca euros municipi 

Habitants (3.927 h ) 2,42 % 51.365,49 € 1.244,19 € 

Superfície (26,98 km2) 2,96 % 14.675,86 € 434,28 € 

Habitatges (1.427 h) 2,25 % 22.013,78 € 495,54 € 
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Gossos (40 gossos) 4,46 % 51.365,49 € 2.290,18 € 

Gats (12 gat) 11,17 % 7.337,93 € 819,28 € 

Quota fitxa (1.000,00 €)  24.000,00 1.000,00 € 

TOTAL   6.283,46 € 

 

Aportació total ajuntaments:        170.758,56 euros 

 

Aportació quotes fitxes        24.000,00 euros 

 

Aportació quotes variables       146.758, 56 euros 

 

Distribució per habitants (35%)         

51.365,49 euros 

Distribució superfície (10%) 14.675,86 euros 

 

Distribució habitatges (15%) 22.013,78 euros 

 

Distribució gossos (35%) 51.365,49 euros 

 

Distribució gats (5%) 7.337,93 euros 

 

2. Servei de recollida extraordinari 

 

Servei 

Extraordinari 

Preu unitari 

Recollida extraordinari dies laborable de 14,30 a 22,00 h 62,40 €/gos 

Recollida extraordinària en dissabtes, festius i horari nocturn (de 

22,00 a 08,00 h) 

78,00 €/gos 

Recollida extraordinària fallida 41,60 €/servei 

Manteniment d’animals en el dipòsit municipal temporal de 

l’Ajuntament fins a 72 hores. 

26,00 €/gos 

Trasllat directe del gos al CAAS (municipis sense dipòsit 

municipal temporal) 

15,60 €/gos 

 

 

3. Servei de sanejament colònies urbanes de gats 

 

Sanejament i control gats colònies urbanes Import 

Cost unitari per gata femella 55,00 €/animal 

Cost unitari per gat mascle 30,00 €/animal 
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Test serològic FeLV / FIV 15,0 € / test 

 

 

 

Tercer: Vigència 

 

En tot allò no previst en la present addenda continuarà essent vigent i d’aplicació 

el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament de Riells i Viabrea, 

per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de 

companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits. 

 

Els imports per a la prestació dels serveis seran vigents per l’exercici en curs. 

 

Quart: Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament 

 

 Import de: 6.283,46 € per a la prestació del servei ordinari, mitjançant 

pagament únic a l’inici de l’exercici. 

 

 En cas de requerir els serveis de recollida extraordinari i/o el de 

sanejament de colònies urbanes de gats, es facturarà trimestralment, 

d’acord al nombre de serveis requerits, la seva tipologia i els preus 

establerts a l’apartat segon.” 

 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR el conveni de delegació entre el Consell Comarcal de la 

Selva i l’ajuntament de Riells i Viabrea de la responsabilitat de la recollida i control 

dels animals de companyia abandonats,perduts i/o ensalvagits. 

 

SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta documentació 

sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 

 

TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i al servei 

de comptabilitat municipal,  als efectes oportuns.” 

 

 

QUART PUNT.-  

ÀREA D’HISENDA, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA I RÈGIM INTERN 

 

 

A) Aprovació de factures. 

 

Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les 

relacions de factures per un import  total de 47.523,43,-€. 

 

 

B) Sol·licitud reconeixement de trienni a la Sra. Anna Mª Fernández Martín 

 

El dia 03-03-2018, la treballadora Sra. Anna Mª Fernández Martín, va fer 15 anys 

de serveis efectius a l’Ajuntament. 
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Atès l’expedient personal del sol·licitant, on consta com a data d’alta com a 

personal de l’Ajuntament, el dia  03-03-2003.  

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. Anna Mª Fernández Martín, el 5. trienni de 

serveis efectius a l’Ajuntament, amb efectes des del dia 01-04-2018, 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 i a la Gestoria 

G&V Assessors Barcelona, S.L.P. pel seu coneixement i efectes oportuns.” 

 

 

C) Sol·licitud de vacances de la treballadora Sra. Dolors Verdaguer per a 

l’any 2018 

 

Atès que aquest Ajuntament té contractada com a repartidora a la Sra. Dolors 

Verdaguer Ginestós. 

 

Vista la instància presentada per la treballadora Sra. Dolors Verdaguer Ginestós, 

amb DNI 3386....., Reg. Entrada Núm. E2018010309, de data 6 de març 

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

 

Del 3 al 18 de setembre  . . . . . . . . . . . . . . .  11 dies hàbils 

Del 17 al 31 de desembre . . . . . . . . . .  . . . . .  7 dies hàbils 

La resta a convenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  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 Verdaguer Ginestós, amb DNI 

33862947R 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.” 

 

 

D) Sol·licitud de vacances de la treballadora Sra. Cristina Torres per a l’any 

2018 

 

Atès que aquest Ajuntament té contractada com a repartidora a la Sra. Cristina 

Torres Costa. 

 

Vista la instància presentada per la treballadora Sra. Cristina Torres Costa, amb 

DNI 47.70...., Reg. Entrada Núm. E2018010189, de data 26 de febrer d’enguany, 

sol·licitant fer vacances els següents dies: 

 

Del 26 al 29 de març. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 dies hàbils 

Del 13 al 31 d’agost . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 14 dies hàbils 
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El 27 i 28 de desembre  . . . . . . . . . . . . . . . .  2 dies hàbils 

La resta a convenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 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. Cristina Torres Costa, amb DNI 4770....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.” 

 

 

E) Vacances del personal d’aquest Ajuntament per Setmana Santa 2018 

 

Atesa la proposta de vacances que faran els treballadors d’aquest ajuntament per a 

Setmana Santa d’aquest any. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“ÚNIC.- APROVAR el calendari de vacances per Setmana Santa proposat pel 

personal d’aquest ajuntament per a l’exercici 2018, d’acord amb el següent resum: 

 

DEPARTAMENT D’URBANISME:  

  

ROSA MARIA JIMENEZ SANCHEZ 

 

 

Del 26 al 29 de març ....................................................       4 dies hàbils 

  

JOAN CARLES BLÁZQUEZ LAJARA 

 

 

Del 27 al 29 de març ....................................................       3 dies hàbils 

  

ORIOL BOIX PASCUAL 

 

 

Del 26 al 29 de març ....................................................       4 dies hàbils 

  

ÀREA DE L’OAC I BIBLIOTECA:  

  

SÍLVIA JUSTICIA ARREBOLA 

 

 

Del 23 al 29 de març ....................................................        5 dies hàbils 

  

CENTRE CULTURAL:  

  

GLÒRIA PLANAS ANTOLINEZ  
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Del 26 al 29 de març ....................................................     4 dies hàbils 

  

DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT:  

  

LOURDES GUERRERO LOPEZ 

 

 

Del 26 al 29 de març ....................................................      4 dies hàbils 

  

  

 

DEPARTAMENT DE SECRETARIA: 

 

 

MONTSERRAT BERTRAN ROCA 

 

 

El 28 de març .............................................................     1 dia hàbil” 

 

 

F) Aprovació del 4t conveni de cooperació intermunicipal per a l’impuls i 

sosteniment del Pla de prevenció de les addiccions – El Tritó del Baix 

Montseny -, pel període 2017-2020. 

 

Vist el projecte del 4t conveni de cooperació intermunicipal per a l’impuls i 

sosteniment del Pla de prevenció de les addiccions – El Tritó del Baix Montseny -, 

pel període 2017-2020, quina transcripció literal és la següent: 

 

“4t CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL PER A L’IMPULS I 

SOSTENIMENT DEL PLA DE PREVENCIÓ DE LES ADDICCIONS – EL TRITÓ 

DEL BAIX MONTSENY, PEL PERÍODE 2017-2020. 

 

 Sant Celoni,  de   de 201 

 

REUNITS 

 

El Sr. Dídac Manresa Molins alcalde president de l’Ajuntament de Breda, assistit 

del secretari municipal Sr. Jordi Jove Perich. 

 

El Sr. Joan Lacruz i Gil,  alcalde president de l’Ajuntament de Campins, assistit del 

secretari municipal Sr. Pablo Fernández Fernández 

 

El Sr. Josep Cuch i Codina, alcalde president de l’Ajuntament de Cànoves i 

Samalús  assistit del secretari municipal Francesc Serras i Ortuño. 

 

El Sr. Albert Rovira Rovira, alcalde president de l’Ajuntament de  Fogars de 

Montclús assistit del secretari municipal Sra. M. del Pilar Pérez Raposo. 

 

El Sr. Marc Uriach Cortinas, alcalde president de l’Ajuntament de Gualba, assistit 

de la secretaria municipal  Sra. Ana M. Chacón Barreto. 

 

El Sr. Martí Pujol Casals, alcalde  president de l’Ajuntament de Llinars del Vallès 

assistit del secretària municipal Sra. Neus Puig Casademunt. 

 

El Sr. Alfons Planas Jubany, alcalde president de l’Ajuntament de Montseny, 

assistit de la secretària municipal Sra. M. del Pilar Pérez Raposo. 

 

El Sr. Josep Maria Bagot i Belfort alcalde president de l’Ajuntament de Riells i 

Viabrea, assistit de la secretària municipal Sra. Montserrat Bertran i Roca. 
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La Sra. Maria Lluïsa Berdala i Cirera, alcaldessa  presidenta de l’Ajuntament de 

Sant Antoni de Vilamajor, assistit de la secretària municipal Sra. Núria Fàbregas 

Pujadas. 

 

El Sr. Francesc Deulofeu i Fontanillas, alcalde-president de l’Ajuntament de 

Sant Celoni, assistit pel secretari de la Corporació, Sergi Ribas Beltrán. 

 

El Sr. Dani Fernández Fuster, alcalde president de l’Ajuntament de  Sant Esteve 

de Palautordera,  assistit del secretari municipal Sr. Josep M. Campdepadrós 

Castaño. 

 

La Sra. Pamela Isús Saurí, alcaldessa  presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere 

de Vilamajor , assistit del secretari municipal Sr. Pablo Fernández Fernández. 

 

El Sr. Jordi Xena Ibañez,  alcalde president de l’Ajuntament de Santa  Maria de 

Palautordera , assistit del secretari municipal Jordi Villacrosa Fàbregas. 

 

El Sr. Joan Mora Alsina, alcalde  president de l’Ajuntament de Vallgorguina, 

assistit del secretària municipal Sra. Macarena Lujón Lorente. 

 

El Sr. Joan Pons i Fiori, alcalde  president de l’Ajuntament  de Vilalba Sasserra, 

assistit del secretari municipal Sr. Josep Muntal Julià. 

 

Les alcaldesses i alcaldes, en nom i representació dels ajuntaments respectius 

d’acord amb l’article 21 de la Llei  7/1985 reguladora de les bases de règim local i 

53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, i d’acord també amb les certificacions expedides per la 

secretaria dels ajuntaments, conforme cada corporació ha aprovat la minuta de 

conveni i autoritzat la seva subscripció. 

 

Les secretàries i secretaris per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 

 

Totes ells es reconeixen plena capacitat per a intervenir en aquest acte i 

 

 

MANIFESTEN 

 

L’any 1999 es van iniciar les actuacions per a la prevenció de les 

drogodependències al Baix Montseny, arran que els diversos agent dels àmbits de 

Serveis socials, Salut, Joventut, Ensenyament, etc. en varen detectar la necessitat. 

Amb l’objecte de donar continuïtat de manera més organitzada i temporalitzada a 

les accions preventives que ja es feien, es va redactar el Pla de prevenció de les 

drogodependències del Baix Montseny amb la participació de diversos municipis. 

 

El 2004, atesa la favorable valoració del projecte, es va formalitzar la seva 

continuïtat en el marc del 1r Conveni intermunicipal 2005-2008, del Pla de 

prevenció de les addicions que des d’aquell moment pren el nom singular de El 

Tritó del Baix Montseny. 

 

Aquest conveni dóna contingut a l’estructura organitzativa i de funcionament del 

projecte, la qual es consolida quan el 2008 es contracta una tècnica especialitzada 

com a personal propi de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb el compromís de 

cooperació dels ajuntaments per tal de poder reforçar les activitats i accions i, 

treballar amb els equips de professionals.  

 

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 

 

 

Posteriorment s’han formalitzat nous conveni quadriennals: el 2n pel període 2009-

2012, el 3r pel període 2013-2016. Ara es formula la seva renovació amb el 4t, pel 

període 2017-2020. 

 

Els resultats de les activitats de prevenció, suport al tractament i d’inserció que 

s’han desenvolupat durant aquests anys en el marc del Pla de prevenció de les 

addiccions,- El Tritó del Baix Montseny - han estat considerats ben satisfactoris per 

a la prevenció i l’atenció de les addiccions, han comptat amb el suport financer, 

material i humà dels municipis, així com d’administracions supramunicipals com ara  

la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental i d’altres entitats privades. 

 

En base a aquests antecedents, es proposa la signatura del 4t Conveni de 

cooperació intermunicipal per a l’impuls i sosteniment del Pla de prevenció de les 

addiccions,- El Tritó del Baix Montseny -, pel període 2017-2020. 

 

I en aquest context les signants, 

 

PACTEN 

 

1. Objecte del Pla. 

L’objecte d’aquest conveni es regular la cooperació entre els ajuntaments signants 

per aplicar, desenvolupar i sostenir el Pla de prevenció de les addiccions - El Tritó 

del Baix Montseny (en endavant El Tritó) pel període 2017-2020. 

 

2. Estructura organitzativa del Pla. 

L’estructura organitzativa per a l’aplicació de El Tritó és la següent:  

 

1.Consell Polític: 

 

Format pels alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments signants, que podran delegar 

en altres regidores o regidors. Serà presidit per l’alcalde de l’Ajuntament de Sant 

Celoni. 

 

Les funcions d’aquest òrgan són: 

 

 

 Consensuar l’evolució del plantejament del Pla, formulant directrius, 

prioritzant necessitats, etc. 

 Aprovar les memòries i plans anuals. 

 Establir les línies de col·laboració amb entitats i administracions. 

 Considerar les adhesions d’altres municipis que puguin formular-se. 

 

2. Consell Tècnic:  

 

Format per personal tècnic designats per cadascun dels municipis signants. 

 

Les funcions d’aquest òrgan són: 

     

 Propostes de línies d’actuació i de treball per a la seva derivació al 

Consell Polític. 

 Definir les memòries i els plans de treball anuals. 

 Col·laborar, quan s’escaigui, en les activitats que es desenvolupin en el 

municipi en aplicació i desenvolupament del Tritó i/o en actuacions 

intermunicipals relacionades amb el Pla. 
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3. Coordinació tècnica: 

 

A càrrec d’una educadora social de la plantilla municipal de l’Ajuntament de Sant 

Celoni, adscrita específicament a jornada completa al Tritó. 

 

Les funcions de la coordinació tècnica són: 

 

 

 Coordinar el Consell tècnic. 

 Redactar la documentació derivada del desplegament del Tritó (plans, 

memòries,informes, subvencions, etc.). 

 Redactar les memòries i els plans de treball anuals. 

 Coordinar i implementar efectivament les accions del Pla. 

 Coordinar-se amb altres operadores externes per a la millora i la 

innovació. 

 Atenció directa a persones usuàries. 

 Realització de tallers preventius. 

 Assessorar professionals concernides en la prevenció (Serveis socials, 

Salut, Joventut, Ensenyament, etc ) 

 

4. Gestió tècnica 

 

A càrrec de la direcció de l’Àmbit de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 

Les funcions de la gestió tècnica són: 

 

 Gestionar l’administració del Pla 

 Gestionar el pressupost del Pla 

 Gestionar els successius convenis 

 Col·laborar amb la coordinació tècnica en tot allò que permeti un 

millor desenvolupament del Pla. 

 

 

3. Sosteniment econòmic del Pla 

El sosteniment econòmic de El Tritó serà assumit proporcionalment per tots els 

ajuntaments, per bé que tot ingrés que es rebi d’altres administracions, entitats o 

persones, es deduirà en la seva totalitat del cost total anual i minorarà l’aportació 

dels signants d’aquest conveni. 

 

S’elaborarà un pressupost anual, determinat pel Pla anual del Tritó que 

s’actualitzarà a partir del primer any, cada 1 de gener, d’acord amb la variació de 

l’IPC estatal o índex que el substitueixi, referit als dotze mesos anteriors que hagi 

publicat l’INE. Si l’evolució del Pla ho requereix el pressupost podrà experimentar 

altra evolució que es reflectirà en l’annex o addenda al conveni segons s’escaigui. 

 

La proporció de participació es determinarà en base al nombre d’habitants de cada 

municipi referida a l’INE disponible per a cada exercici. 

 

Cada ajuntament consignarà al respectiu pressupost municipal la dotació que li 

correspongui per garantir atendre la liquidació que es formularà durant el primer 

trimestre de cada exercici vençut.  

 

Si durant la vigència del conveni es produís una variació en el nombre d’habitants 

dels municipis que pugui donar lloc a una variació del +- 5% de les aportacions 

d’algun ajuntament, aquest podrà sol·licitar que s’actualitzin les dades de població 

que serveixen de base per a la distribució de les aportacions. 
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En cas que es produeixi l’adhesió de nous ajuntaments al Pla, les aportacions dels 

municipis es revisaran proporcionalment a resultes de les noves incorporacions.  

L’Ajuntament de Sant Celoni assumeix a l’avançada les despeses del Pla. Durant el 

primer trimestre de cada exercici vençut, lliurarà als ajuntaments la liquidació 

definitiva referida a l’any anterior, amb indicació de les aportacions corresponents a 

cadascun. En el termini de 60 dies naturals des de la recepció de la comunicació 

n’efectuaran l’ ingrés a l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 

4.Seu i recursos materials del Pla 

El Tritó té la seu a la l’Àmbit de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni, que 

compta amb els recursos materials següents per a facilitar el funcionament del Pla: 

 

- Despatx per a la coordinadora tècnica 

- Equip informàtic 

- Espais de reunió i/o atenció a persones usuàries. 

- Telèfon 

- Material fungible d’oficina 

 

5. Adhesions i baixes del Pla 

La vocació del Pla és assolir una important integració comunitària, i per això, a més 

de l’estructura organitzativa bàsica indicada, el Consell polític podrà considerar la 

incorporació d’agents públics i privats al desenvolupament del Pla, no previstos 

inicialment, en els contextos que es considerin escaients. La incorporació de nous 

municipis comportarà la revisió del pressupost i de les aportacions proporcionals. 

 

La separació del Pla d’algun dels seus membres s’haurà de comunicar al Consell 

Polític. Si es produeix més enllà dels 3 primers mesos de l’exercici, es considerarà 

en la liquidació completa de l’any en curs. 

 

6. Vigència del Pla 

Aquest conveni tindrà vigència, amb efectes retroactius, des de l’1 de gener de 

2017 fins el 31 de desembre de 2020. Es podrà prorrogar si les condicions 

acordades no varien. Tot això, atès el contingut de l’article 39.3 de la Llei 39/2015, 

de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, per quant, excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als 

actes quan es dictin en substitució d’actes anul·lats, així com quan es produeixin 

efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris 

existissin ja en la data a que es retrotragui l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni 

drets o interessos legítims d’altres persones. 

 

7. Interpretació. 

Per a qualsevol dubte que es plantegi sobre la interpretació del present conveni, 

totes les parts es comprometen a posar-ho en comú per tal de resoldre’l. En tot 

cas, el present conveni té el caràcter de conveni administratiu de col·laboració 

entre ajuntaments i li és d’aplicació la normativa administrativa de règim local que 

sigui escaient (Llei de Procediment Administratiu, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i resta 

de normativa anàloga). 

 

I en prova de conformitat, el signen les parts en el lloc i data consignats a 

l’encapçalament amb tants exemplars originals com a parts signants, restant una 

còpia en poder de cadascuna d’elles. 

 

 

ANNEX 1 
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PLA DE PREVENCIÓ DE LES ADDICIONS – EL TRITÓ DEL BAIX 

MONTSENY 2017-2020 

PRESSUPOST I PREVISIÓ DE LES APORTACIONS DEL AJUNTAMENTS 

EXERCICI 2017 

 

Despeses 2017 euros 

Coordinació tècnica 41.402,41 

Activitats i materials 21.702,36 

TOTAL despeses 63.104,77 

 

 

 
 

Ingressos 2017 euros 

Subvenció de la Diputació de Barcelona 

2017 
20.600,00 

Aportacions dels ajuntaments 2017 42.504,77 

TOTAL ingressos 63.104,77 

 

 

 

 

 

Aportacions corresponents als ajuntaments signants respecte el pressupost per a 

l’any 2017, d’acord amb el nombre d’habitants referit a gener de 2016: 

 

 

    

Municipi 

Nombre 

d'habitants gener 

2016 

% 

participació 

Aportació 

proporcional 

Campins 470 0,81 343,39 

Cànoves i Samalús 2.873 4,94 2.099,08 

Fogars de Montclús 462 0,79 337,55 

Gualba 1.426 2,45 1.041,87 

Llinars del Vallès 9.717 16,70 7.099,47 

Montseny 320 0,55 233,80 

Sant Antoni de Vilamajor 5.862 10,08 4.282,92 

Sant Celoni 17.540 30,15 12.815,14 

Sant Esteve de Palautordera 2.599 4,47 1.898,89 

Sant Pere de Vilamajor 4.257 7,32 3.110,27 

Santa Maria de Palautordera 9.194 15,80 6.717,36 

Vallgorguina 2.772 4,76 2.025,29 

Vilalba Sasserra 684 1,18 499,75 

TOTALS 58.176 100,00 42.504,77 
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ANNEX 2 

PLA DE PREVENCIÓ DE LES ADDICIONS – EL TRITÓ DEL BAIX MONTSENY 

2017-2020 

PRESSUPOST I PREVISIÓ DE LES APORTACIONS DEL AJUNTAMENTS 

EXERCICI 2018 

 

 

 

 

Per a l’exercici de 2018, es preveuen dos elements que impliquen una variació 

significativa del pressupost del Pla, tant pel que fa el volum de despesa, com de la 

distribució de les aportacions municipals. En concret: 

 

 

1. Incorporació d’un/a tècnic/a de suport al Pla, per atendre el creixement 

de la demanda d’activitats i aportar major estabilitat en la disponibilitat de 

professionals que dissenyen i apliquen les activitats 

 

 

2. Incorporació del municipis de Breda i Riells i Viabrea. 

 

 

 

 

Despeses 2018 euros 

 

Coordinació tècnica 41.402,41 

 

Tècnic/a 50% jornada (capítol 2) 12.000,00 

 

Activitats i materials 14.000,00 

 

TOTAL despeses 67.402,41 

 

 

 

 
 

 

Ingressos 2018 euros 

 

Subvenció de la Diputació de Barcelona 

2018 
20.600,00 

 

Aportacions dels ajuntaments 2018 46.802,41 

 

TOTAL ingressos 67.402,41 

 

 

 

 

 

 

Aportacions corresponents als ajuntaments signants respecte el pressupost per a 

l’any 2018, d’acord amb el nombre d’habitants referit a gener de 2016: 
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Municipi 

Nombre 

d'habitants gener 

2016 

% 

participació 

Aportació 

proporcional 

Breda 3.722 5,65 2.646,39 

Campins 470 0,71 334,18 

Cànoves i Samalús 2.873 4,36 2.042,74 

Fogars de Montclús 462 0,70 328,49 

Gualba 1.426 2,17 1.013,90 

Llinars del Vallès 9.717 14,76 6.908,91 

Montseny 320 0,49 227,52 

Riells i Viabrea 3.927 5,97 2.792,15 

Sant Antoni de Vilamajor 5.862 8,91 4.167,96 

Sant Celoni 17.540 26,65 12.471,16 

Sant Esteve de Palautordera 2.599 3,95 1.847,92 

Sant Pere de Vilamajor 4.257 6,47 3.026,78 

Santa Maria de 

Palautordera 9.194 13,97 6.537,05 

Vallgorguina 2.772 4,21 1.970,93 

Vilalba Sasserra 684 1,04 486,33 

TOTALS 65.825 100,00 46.802,41 

 

 

“ 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- APROVAR el 4t conveni de cooperació intermunicipal per a l’impuls i 

sosteniment del Pla de prevenció de les addiccions – El Tritó del Baix Montseny -, 

pel període 2017-2020, transcrit anteriorment.  

 

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 l’ajuntament de St. Celoni i al servei de 

comptabilitat municipal.” 

 

 

CINQUÈ PUNT.-  

ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 

D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 

 

 

Aprovació calendari vacances del personal de la Brigada Municipal per a 

l’any 2018 

 

Atesa la proposta de vacances que faran els treballadors de la Brigada Municipal 

d’aquest ajuntament per a l’any 2018. 

 

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

assistents, ACORDA: 
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“ÚNIC.- APROVAR el calendari de vacances proposat pels treballadors de la 

Brigada Municipal d’aquest ajuntament per a l’exercici 2018, d’acord amb el 

següent resum: 

 

JUSTO ACEBEDO GONZÁLEZ  

  

Del 2 al 4 de maig ..................................................... 3 dies  

Del 30 de juliol al 14 d’agost ....................................... 11 dies  

El 2 de novembre ...................................................... 1 dia 

Del 3 al 7 de desembre .............................................. 4 dies 

Del 24 al 28 de desembre .......................................... 3 dies  

 Total: 22 dies hàbils 

 

FRANCISCO MARTÍNEZ PASCUAL  

  

Del 23 al 27 de juliol .................................................. 5 dies  

Del  16 d’agost al 4 de setembre .................................. 14 dies  

Del 2 4 de gener de 2019 ........................................... 3 dies  

 Total: 22 dies hàbils 

 

JOAN ARAGONÈS  BASART  

  

Del 27 d’agost al 12 de setembre ................................. 12 dies  

El 2 de novembre .......................................................                         1 dia 

Del 13 al 23 de novembre ...........................................                          9 dies  

 Total: 22 dies hàbils 

 

RAMON ROIG ARABIA  

  

Del 9 al 13 de juliol .................................................... 5 dies  

Del 30 de juliol al 17 d’agost ....................................... 13 dies  

El 27 i 28 de desembre ............................................... 2 dies  

La resta a convenir .................................................... 2 dies 

 Total: 22 dies hàbils 

 

JOSEP ROVIRA GALDEANO  

  

Del 13 al 31 d’agost .................................................. 14 dies  

Del 27 desembre al 14 de gener de 2019 ..................... 6 dies  

La resta a convenir .................................................... 3 dies 

 Total: 22 dies hàbils 

 

JORDI FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  

  

Del 23 de juliol al 17 d’agost  ...................................... 18 dies  

El 2 de novembre ......................................................                         1 dia 

El 7 de desembre ......................................................                         1 dia 

El 27 i 28 de desembre ..............................................                          2 dies 

 Total: 22 dies hàbils 

 

 

“ 
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SISÈ PUNT.-  

ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D’EDIFICIS 

MUNICIPALS I HABITATGE 

 

 

A) Desplegament de fibra òptica 

 

Vist el Pla de Desplegament de fibra òptica FTTH presentat per l’empresa ADAMO 

TELECOM IBERICA S.A. per al municipi de Riells i Viabrea. 

 

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals on diu: 

 

“En data 2 de febrer de 2018 (RE 1-2018-000448-2), l’empresa ADAMO TELECOM 

IBERIA S.A. va presentar un pla de desplegament de fibra òptica FTTH al municipi 

de Riells i Viabrea. 

 

D’acord amb la informació facilitada, el sol·licitant ADAMO TELECOM IBERIA S.A., 

és un operador de telecomunicacions (resolució de la “Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia” – CNMC- del 21/10/2010) i pretén desplegar una xarxa 

de fibra òptica a Riells i Viabrea. En la fase presentada, aquest desplegament es 

realitzarà als nuclis d’Alba de Liste, Boscos de la Batllòria, Residencial Riells I, Barri 

de l’Estació i part de Can Salvà, Residencia i al polígon industrial de SudOest de 

Riells i Viabrea fins al sector de La Plemen. 

 

Segons manifesten el desplegament d'aquesta xarxa es desenvoluparà a partir de 

les infraestructures existents de Telefonica de España (aplicació de l'oferta Marco 

MTZ 2011/1447). 

 

Segons el vigent POUM de Riells i Viabrea, el desplegament de la xarxa de fibra 

òptica (telefonia), com a element lineal de sistema, es farà soterrat en Sistema 

Viari. Excepcionalment, les ampliacions a línies d’escomesa a usuaris individuals es 

podran passar per façana, sense perjudici del que disposi la Llei General de 

Telecomunicacions Llei 9/2014, de 9 de maig. 

 

Consideracions. 

 

Les noves xarxes de fibra òptica han de tenir el mínim impacte visual possible, 

utilitzant el trams aeris només quan no existeixi infraestructura per al seu 

soterrament. 

 

No es podran realitzar nous creuaments aeris de carrer. Si són necessaris aquests 

s’hauran de situar en els punts on ja existeixin creuaments. 

 

Per la utilització d'elements de titularitat municipal caldrà sol·licitar-ho 

detalladament i firmar un conveni amb l’Ajuntament de Riells i Viabrea. En el cas 

que l'operadora sigui autoritzada a utilitzar una infraestructura de titularitat 

municipal, aquesta autorització no serà en exclusiva i l'Ajuntament de Riells i 

Viabrea podria autoritzar d'altres operadores l’ús de les mateixes infraestructures. 

 

Caldrà sol·licitar la corresponent llicència d'obres per a qualsevol tipus d'intervenció 

a la via pública. La sol·licitud de llicència haurà d’anar acompanyada d’una breu 

descripció, plànol de detall, estudi bàsic de seguretat i salut (si és el cas), proposta 

de reposició de paviments i pressupost, signada per tècnic competent o abonat 

l’import resultant de l’autoliquidació de taxes i impostos. 
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Conclusions. 

 

S’informa FAVORABLEMENT la documentació presentada, i, per tant, s’aprova 

tècnicament el pla de desplegament d'una xarxa de fibra òptica a Riells i Viabrea 

per part de l’empresa ADAMO TELECOM IBERIA S.A. , atès que no s'incompleix la 

normativa que li és d’aplicació. 

 

En qualsevol cas: 

 

· Es tracta d’un pla de desplegament merament informatiu, i per la utilització de 

qualsevol infraestructura de titularitat municipal, caldrà sol·licitar l'autorització 

pertinent i s'haurà de signar l'oportú conveni. La present aprovació del pla de 

desplegament només habilita l’empresa a utilitzar la infraestructura existent de 

Telefónica de España. 

· Per realitzar qualsevol intervenció a la via pública caldrà sol·licitar la pertinent 

llicència d'obres. 

· En cas de què l'operadora sigui autoritzada a utilitzar una infraestructura de 

titularitat municipal, aquesta autorització no seria en exclusiva i l'Ajuntament de 

Riells i Viabrea podria autoritzar d'altres operadores l'ús de les mateixes 

infraestructures”. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- DONAR CONFORMITAT al Pla de Desplegament de fibra òptica FTTH 

presentat per l’empresa ADAMO TELECOM IBERICA S.A. per al municipi de Riells i 

Viabrea. 

 

SEGON.- ADVERTIR, d’acord amb l’informe tècnic transcrit que: 

 

 

 Es tracta d’un pla de desplegament merament informatiu, i per la utilització 

de qualsevol infraestructura de titularitat municipal, caldrà sol·licitar 

l'autorització pertinent i s'haurà de signar l'oportú conveni. La present 

aprovació del pla de desplegament només habilita l’empresa a utilitzar la 

infraestructura existent de Telefónica de España. 

 Per realitzar qualsevol intervenció a la via pública caldrà sol·licitar la 

pertinent llicència d'obres. 

 En cas de què l'operadora sigui autoritzada a utilitzar una infraestructura de 

titularitat municipal, aquesta autorització no seria en exclusiva i 

l'Ajuntament de Riells i Viabrea podria autoritzar d'altres operadores l'ús de 

les mateixes infraestructures” 

 

 

B) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per al finançament de 

l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques 

gironines. Anualitat 2018  

 

Atesa la convocatòria de subvencions per a l’ exercici 2018 que concedeix la 

Diputació de Girona als ajuntaments en el marc de diferents programes de suport 

destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i 

l’esport, i les bases específiques reguladores que l’han de regir,  publicades al BOP 

nº 36 de data 20 de febrer d’enguany i al BOP nº 4 de data 05/01/2018, 

respectivament.  
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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 portar a 

terme: 

 

- Programa A1 de suport als programes municipals anuals de promoció de 

l’activitat físicoesportiva: Projecte  “Jo + Esport 2018” 

 

- Programa A3 de suport a les actuacions d’acondicionament i millora en 

equipaments esportius municipals: Projecte “Substitució il·luminació pista 

esportiva al pavelló municipal”. 

 

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.- COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona i al servei de 

comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 

 

 

SETÈ PUNT.-   

ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I 

SERVEI D’ESCOMBRARIES 

 

 

Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per al tractament de 

la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 

5/2003, de 22 d’abril, exercici 2018  

 

Vista l’Ordre ARP/279/2016, de 17 d’octubre, del Departament d’Agricultura i 

Pesca, Alimentació i Medi Ambient,  per la qual s’aproven les bases reguladores dels 

ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població 

afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, publicades  al DOGC núm. 7232 de data 

24-10-2016. 

 

Vista la Resolució ARP/300/2018, de 8 de febrer, per la que es convoquen per a 

2018 els ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de 

població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, publicada  al DOGC núm. 7568 

de data 28-02-2018. 

 

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

assistents, ACORDA: 

 

“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya, Departament 

d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, una subvenció per al tractament 

de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, 

de 22 d’abril.  

 

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. 

 

QUART.-  NOTIFICAR aquest acord  a la Generalitat de Catalunya, Departament 

d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient,  i al servei de comptabilitat 

municipal, als efectes oportuns.” 

 

 

 

VUITÈ PUNT.-   

PRECS I PREGUNTES 

 

 

No hi ha precs ni preguntes. 

 

 

 

 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent  les 20.30 hores, 

estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-

la el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària - Interventora, qui en dono fe, 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Document datat i signat electrònicament 
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