
 

 
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 

ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat 

 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió 
 
NÚM.  005/2017 
CARÀCTER: Ordinària 

DATA:  8 de març de 2017 
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: 
-------- 
 
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 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 22-02-2017. 
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SEGON PUNT.- 
ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 
 

 
EXP.: 37/17 
PROMOTOR: Carlos De Solà Rabassa 
EMPLAÇAMENT: C/Garbí, nº 141 
ASSUMPTE: Piscina descoberta d’us privat  
 

Vist l’expedient 37/17 instruït en nom de Carlos De Solà Rabassa, amb DNI 
37312545J, en sol·licitud de llicència municipal d’obres per a la construcció d’una 
piscina descoberta d’us privat, a la parcel·la 141 del carrer Garbí de la urbanització 
Sant Llop. 
 
Vist l’informe favorable emès, en data 07/03/2017, per l’arquitecte tècnic 
municipal, Sr. Joan Carles Blázquez i Lajara. 

 
Vist el que disposen els articles 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, i 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 

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

                                                  
“PRIMER.- ATORGAR a Carlos De Solà Rabassa, amb DNI 37312545J llicència 
municipal d’obres per a la construcció d’una piscina descoberta d’us privat, a la 
parcel·la 141 del carrer Garbí de la urbanització Sant Llop. 
 
SEGON.- Les obres s’ajustaran al projecte presentat, a les previsions del 

Planejament Urbanístic i de les ordenances municipals vigents i a les condicions 
generals especificades en full annex. 
 
TERCER.- ELEVAR a definitiva la liquidació practicada, en data 27/02/2017, en els 
següents termes: 
 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5:                 257,83 € 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 3,5% s/7.366,45 

o Per l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, annex 2:           60,40 € 

Taxa per l’expedició de llicències urbanístiques. 0.82% s/7.366,45 

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/7.366,45                                       73,66 € 

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                                                                         615,86 € 

                       

                            IMPORT TOTAL INGRESSAT:               1.042,20 € 

 

QUART.- CONDICIONAR el retorn de les fiances dipositades a la comprovació per 

part dels Serveis Tècnics d’aquest ajuntament de l’acompliment del programa de 

gestió de runes i el bon estat dels elements urbans, si s’escau.” 
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TERCER PUNT.-  
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 
 

 
A) Aprovació del conveni entre  AVALON MEDIA GRUP SL i l’ajuntament de 
Riells i Viabrea, per tal de potenciar i recolzar l’activitat de ràdio 
 
Vist el projecte del conveni entre AVALON MEDIA GRUP SL, representada pel Sr. 

Antoni Vidal i Güell, amb DNI 43.671.996-X i l’ajuntament de Riells i Viabrea, per 
tal de potenciar i recolzar l’activitat de ràdio, quina transcripció literal és la 
següent: 
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA I AVALON MEDIA 
GRUP SL  
EMISSORA RÀDIO MUNICIPAL 
 
Riells i Viabrea,  ....... de ........... de 2017 
 

INTERVENEN 
 

Josep M. Bagot i Belfort, amb DNI 43.671.272-E, Alcalde de l‟ajuntament de 
Riells i Viabrea, que actua en exercici del seu càrrec, en el seu nom i representació, 

assistit per la Secretària-Interventora de l‟Ajuntament, Montserrat Bertran i Roca, 
qui en donarà fe. 
 
Antoni Vidal Güell, amb DNI 43.671.996-X, en nom d‟AVALON MEDIA GRUP SL, 
carrer Sant Llop, parcel·la 535 de Riells i Viabrea. 
 

M A N I F E S T E N 
 

Primer.-  L‟ajuntament de Riells i Viabrea, amb l‟objectiu de potenciar i recolzar 
l‟activitat de ràdio, ha decidit establir un conveni amb l‟empresa citada per tal de 
posar en marxa aquesta emissora de ràdio. 
 
Segon.- El material tècnic necessari per a la posada en marxa de l‟emissora, anirà 
a càrrec d‟AVALON MEDIA GRUP SL de manera que la responsabilitat a l‟hora del 

correcte funcionament serà de l‟empresa citada. 
 
Tercer.- L‟Ajuntament cedeix a AVALON MEDIA GRUP SL el local situat a la sala 1 
de l‟Espai Entitats de l‟Edifici Polivalent del Pavelló Poliesportiu, de superfície 30,25 
m2 (s‟adjunta croquis) per a poder desenvolupar l‟activitat objecte del present 
conveni. En contrapartida, AVALON MEDIA GRUP SL farà una aportació anual de 
cinc-cents euros, i col·laborarà amb l‟emissió de falques publicitàries i la 
informació municipal que interessi fer-ne difusió. 
 
Quart.- El conveni que s‟estableixi, és un document administratiu, que té caràcter 
voluntari i s'estipula en termes de manifestació de voluntats entre ambdós 
intervinents, als sols efectes de deixar constància documental de la cessió 
esmentada.   

 
Cinquè.-  Extinció. El present conveni s'extingirà per l‟acabament de les causes de 
necessitat que l‟han originat, o per finalització de la seva vigència. 
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Sisè.- Un conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, sotmès a allò que 
preveu a Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, del règim jurídic del sector públic i, en concret 

a allò que s‟estableix als articles 47 a 53. 
 
Es tracta d‟un conveni previst a l´art.47.2 c), entre una Administració Pública o 
organisme o entitat de dret públic i un subjecte de dret privat, que té per finalitat 
millorar l‟eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i 
serveis públics i contribuir a l‟exercici d‟activitats d‟utilitat pública. 
 
La durada del conveni ve determinada per l‟art. 49 de la Llei 40/2015 esmentada, 
per quant no pot ser superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi 
un termini superior. En qualsevol moment abans de la finalització del termini 
previst a l‟apartat anterior,  es pot acordar la pròrroga per un període de fins a 
quatre anys addicionals o la seva extinció. 
 
També formen part del cos legislatiu que empara el present conveni, el Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i  el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova 
el Reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
A la vista de les dades i fets que s‟exposen, els actuants estableixen el següent 
 

P A C T E 
 

PRIMER.- L‟ajuntament de Riells i Viabrea i l‟empresa AVALON MEDIA GRUP SL,  
acorden posar en marxa l‟emissora de ràdio municipal de Riells i Viabrea. 
 
SEGON.- AVALON MEDIA GRUP SL representada per Antoni Vidal Güell, es fa càrrec 
d‟aportar tot el material tècnic necessari per a la posada en marxa i correcte 
funcionament de l‟emissora de ràdio municipal. 

 
TERCER.-  A tal efecte, l‟ajuntament de Riells i Viabrea posa a disposició d‟AVALON 
MEDIA GRUP SL la sala 1 de l‟Espai d‟Entitats del Pavelló Poliesportiu de 30,25 m2, 
adient per a les necessitats de funcionament. En contrapartida, AVALON MEDIA 
GRUP SL farà una aportació anual de cinc-cents euros, que haurà de fer-se efectiva 
abans del dia 10 de desembre de cada any i col·laborarà amb l‟emissió de falques 
publicitàries i la informació municipal que interessi fer-ne difusió. 

 
QUART.- AVALON MEDIA GRUP SL accepta la cessió i es compromet al seu 
manteniment i el bon ús del mateix, a efectes només de l‟activitat conveniada. 
 
CINQUÈ.- La durada del present conveni s'estableix en quatre anys prorrogables 
en quatre més si abans de la finalització del període s‟expressa aquesta voluntat i 
s‟acorda la seva continuïtat. En cas contrari quedarà automàticament resolt.   

 
SISÈ.- El present conveni s'extingirà per l‟acabament de les causes que l‟han 
originat o bé per l'aparició de dificultats ja siguin materials, econòmiques, 
funcionals o filosòfiques que posin en risc l'assoliment de l'objectiu del present 
conveni, o per la finalització del mateix.” 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 
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“PRIMER.- APROVAR el conveni entre AVALON MEDIA GRUP SL, representada pel 
Sr. Antoni Vidal i Güell, amb DNI 43.671.996-X i l’ajuntament de Riells i Viabrea, 

per tal de potenciar i recolzar l’activitat de ràdio, 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 AVALON MEDIA GRUP SL, representada 
pel Sr. Antoni Vidal i Güell, amb DNI 43.671.996-X i al servei de comptabilitat 
municipal,  als efectes oportuns.” 
 
 
B) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona  dins la convocatòria 
del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural”, exercici 2017 
 
Ateses  les bases específiques reguladores de les subvencions del Fons de 

Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2017, publicades al BOP de Girona 
núm.  19 de data 27 de gener de 2017.  
 
Atès que la Diputació de Girona, en data 13 de febrer de 2017 va comunicar a 
aquest ajuntament que, segons acord de la Junta de Govern de la Diputació del dia 
07/02/2017, a Riells i Viabrea li correspon una subvenció per a l’exercici 2017 de 
58.759,-€, dels quals haurà de destinar un 15% a les despeses culturals establertes 
a les bases  (línia a),  i l’import restant es podrà destinar a despeses en béns 
corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris i despeses en 
inversions reals i transferències de capital  (línia b). 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, una subvenció dins la 
convocatòria del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural”, any 2017. 
 
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.” 
 
 
C)  Aprovació del conveni de patrocini de mutu acord entre la societat 

Abastaments d’Aigua del Tordera i l’ajuntament de Riells i Viabrea, amb 
motiu dels actes de clausura de la temporada 2016-2017 del centre 
cultural la Casa Nova de Can Plana  
 
Vist el projecte del conveni de patrocini de mutu acord entre la societat 
Abastaments d’Aigua del Tordera i l’ajuntament de Riells i Viabrea, amb motiu dels 
actes de clausura de la temporada 2016-2017 del centre cultural la Casa Nova de 

Can Plana,  quina transcripció literal és la següent: 
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“CONVENI DE PATROCINI DE MUTU ACORD ENTRE LA SOCIETAT 

ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA I L’AJUNTAMENT DE RIELLS I 
VIABREA, AMB MOTIU DELS ACTES DE CLAUSURA DE LA TEMPORADA 2016-
2017 DEL CENTRE CULTURAL LA CASA NOVA DE CAN PLANA 

 

 
A Riells i Viabrea, el .......................... 
 

INTERVENEN  

D‟una part, el Sr. Josep M. Bagot i Belfort, amb DNI. 43.671.272-E, Alcalde-
President de l‟ajuntament de Riells i Viabrea, que actua en exercici del seu 
càrrec, en nom i representació d‟aquest, assistit per la  Secretària-Interventora  de 
l‟ajuntament, Montserrat Bertran i Roca, qui en donarà fe. 
 
I de l‟altra, la Sra. Natalia Adriana Barrios Pérez, amb DNI 45.539.845-Y, en 
nom i representació de la societat Abastaments d’Aigua del Tordera, que 
intervé amb les atribucions que li confereix el seu càrrec en aquesta empresa.  
 

EXPOSEN 
 
PRIMER.- Que la regidoria de Cultura de l‟ajuntament de Riells i Viabrea, té 

programades diferents  activitats  culturals  com a cloenda de la temporada 2016-
2017 del centre cultural la Casa Nova de Can Plana. 
 
SEGON.- Que la societat Abastaments d‟Aigua del Tordera, manté i desenvolupa 
una important activitat econòmica a Riells i Viabrea i reconeix la importància de les 
activitats culturals que organitza l‟ajuntament a través de la seva àrea de cultura, i  
per tant, desitja col·laborar en la seva difusió i promoció. 

 
Per tot el que s‟exposa, les parts signatàries convenen en subscriure el present 
CONVENI DE PATROCINI, i a tal efecte, 
 

ESTIPULEN 
 
PRIMER.-  Que el present CONVENI DE PATROCINI té per objecte regular la 

participació de la societat Abastaments d’Aigua del Tordera, en les activitats 
culturals que organitza la regidoria de cultura de l‟ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
SEGON.- Que la Societat Abastaments d’Aigua del Tordera, en virtut de tal 
participació, adquireix la condició de patrocinador de les activitats culturals que 
organitza la regidoria de cultura de l‟ajuntament de Riells i Viabrea, amb tots els 
drets i obligacions inherents a tal condició. 
 
TERCER.- Que per l‟entitat signatària societat Abastaments d’Aigua del 
Tordera, s‟assumeixen en els termes del present conveni les següents 
OBLIGACIONS: 
 

a) L‟aportació de la quantitat de dos mil cinc-cents euros per a l‟activitat 

objecte del present conveni. 
 

b)  L‟ajuntament procedirà  a la remissió a la societat Abastaments d’Aigua 
del Tordera de les corresponents certificacions justificatives de la recepció 
de les aportacions. 
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QUART.- Que per l’ajuntament de Riells i Viabrea i en el marc del present 
conveni s‟assumeixen les següents OBLIGACIONS: 

 
a) El patrocini de la societat Abastaments d’Aigua del Tordera amb la 

presència del logotip del patrocinador en cartells, entrades i la referència al 
mateix en tots els medis de difusió i promoció de l‟esdeveniment cultural 
que organitza la regidoria de cultura de l‟ajuntament de Riells i Viabrea. 
 

b) Disposar sense càrrec, de les entrades a l‟acte  que precisi el patrocinador. 
 

c)  Inserció del logotip de la societat Abastaments d’Aigua del Tordera en la 
pàgina web municipal en el relatiu a l‟activitat cultural que organitza la 
regidoria de cultura de l‟ajuntament de Riells i Viabrea i la possibilitat 
d‟establir un sistema de connexió “link” enllaç entre la citada pàgina web i la 
de la societat Abastaments d’Aigua del Tordera. 
 

d) La inserció del logotip de la societat Abastaments d’aigua del Tordera 
com a EMPRESA PATROCINADORA, en tot el material promocional genèric, 
qualsevol que sigui el suport material empleat, per a la difusió i promoció de 
l‟activitat cultural objecte del present conveni que organitza la regidoria de 
cultura de l‟ajuntament de Riells i Viabrea. 
 

CINQUÈ.- Aquest conveni meritarà efectes des de la data de la seva signatura. 
 

SISÈ.- Seran causes d‟extinció d‟aquest conveni, les següents: 
 

a.- Mutu acord de les dues parts 
b.- Incompliment de la finalitat per a la qual fou concedida l‟aportació 
 

SETÈ.- Les parts signants d‟aquest conveni es comprometen a complir tot el que hi 

està estipulat i a solucionar les discrepàncies que pogueren sorgir en la 
interpretació d‟aquest, mitjançant l‟establiment d‟una comissió paritària constituïda 
a l‟efecte. 

 
VUITÈ.- El present conveni té naturalesa jurídico-administrativa, per la qual cosa la 
jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per resoldre aquells litigis 
que puguin derivar-se del conveni. 

 
NOVÈ.- Que el present conveni es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals 
de Girona.” 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 

“PRIMER.- APROVAR el conveni de patrocini de mutu acord entre la societat 
Abastaments d’Aigua del Tordera i l’ajuntament de Riells i Viabrea, amb motiu dels 
actes de clausura de la temporada 2016-2017 del centre cultural la Casa Nova de 
Can Plana,  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 la societat Abastaments d’Aigua del 
Tordera, i al servei de comptabilitat municipal als efectes oportuns.” 
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D) Aprovació del conveni entre l’Escola de Música Güell i l’ajuntament de 
Riells i Viabrea, per tal de desenvolupar i potenciar l’activitat i 

l’aprenentatge musical 
 
Vist el projecte del conveni entre l’ Escola de Música Güell i l’ajuntament de Riells i 
Viabrea, per tal de desenvolupar i potenciar l’activitat i l’aprenentatge musical, 
quina transcripció literal és la següent: 
 
 
“CONVENI ENTRE L’ESCOLA DE MÚSICA GÜELL I L’AJUNTAMENT DE RIELLS 
I VIABREA  
 
Riells i Viabrea,  ....... de ........... de 2017 
 

INTERVENEN 
 

Josep M. Bagot i Belfort, amb DNI 43.671.272-E, Alcalde de l‟ajuntament de 
Riells i Viabrea, que actua en exercici del seu càrrec, en el seu nom i representació, 
assistit per la Secretària  de l‟ajuntament, Montserrat Bertran i Roca, qui en donarà 
fe. 
 
Anna Maria Pons i Güell, amb DNI 46.977.430-E, en nom de l‟Escola de 
Música Güell de Riells i Viabrea, domiciliada en el carrer de l‟Oreneta, 157 
d‟aquest municipi de Riells i Viabrea i Vicente Esteve Corbacho, amb DNI 
37.250.286-S, domiciliat a Barcelona en el carrer Viladomat, 171. 
 
 

M A N I F E S T E N 
 

Primer.- L‟ajuntament de Riells i Viabrea, amb l‟objectiu de desenvolupar i   

potenciar l‟activitat i l‟aprenentatge musical a Riells i Viabrea, està interessat que la 
gestió i desenvolupament de l‟escola de música —atesa la impossibilitat material de 
fer-ho directament el mateix ens local— sigui a càrrec d‟alguna entitat privada 
especialitzada en la matèria, mitjançant un conveni a l‟empara de la normativa 
vigent. 
 
Segon.- Un conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, sotmès a allò 

que preveu la Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, del règim jurídic del sector públic i, en 
concret a allò que s‟estableix als articles 47 a 53.  
 
També formen part del cos legislatiu que empara el present conveni, el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 

d‟obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En concret, la Llei 38/2003, a través del seu article 2 diu que s'entén per 
subvenció, qualsevol disposició dinerària realitzada a favor de persones públiques o 
privades, sense contraprestació directa dels beneficiaris, subjecte al compliment 
d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, 
l'adopció d'un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència 

d'una situació, i el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que 
s'hagin establert, i que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui  
per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública, o interès social, o de 
promoció d'una finalitat pública. 
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A l‟article 16, estableix que s'ha de formalitzar un conveni de col·laboració 
entre l'òrgan administratiu concedent i l'entitat col·laboradora en què s'han de 

regular les condicions i les obligacions assumides per aquesta, i que el conveni de 
col·laboració no pot tenir un termini de vigència superior a quatre anys, per bé que 
s'hi pot preveure la modificació i la pròrroga de comú acord de les parts abans de 
l'acabament d'aquell, sense que la durada total de les pròrrogues pugui ser superior 
a la vigència del període inicial i sense que en conjunt la durada total del conveni de 
col·laboració pugui passar de sis anys.  
 
I a l‟article 22, estableix sense discussió, que es poden concedir de manera 
directa les subvencions previstes nominativament en les bases del 
pressupost, de manera que s'entén per subvenció prevista nominativament aquella 
en què almenys la seva dotació pressupostària i el beneficiari apareguin 
determinats en els estats de despesa del pressupost. L'objecte d'aquestes 
subvencions ha de quedar determinat expressament en el corresponent conveni de 
col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, ha de ser congruent amb la 

classificació funcional i econòmica del crèdit pressupostari corresponent. 
 
Tercer.- L‟Escola de Música Güell està d‟acord en participar en aquest conveni de 
col·laboració sobre l‟activitat en la forma i termes que se subscriguin en el present 
document. 
 
Quart.- L‟ajuntament té interès que els alumnes de l‟Escola de Música Güell de 
Riells i Viabrea, gaudeixin de facilitats econòmiques per a poder participar en les 
diferents classes corresponents de les diverses especialitats musicals. 
 
Per aquest motiu, l‟Escola de Música Güell de Riells i Viabrea, efectuarà els 
descomptes pertinents als titulars del carnet 3.CES-RV (Cultura, Esport i Societat a 
Riells i Viabrea), d‟acord amb el detall següent: 
 

- Per una activitat: 50% 
- Per dues activitats (sense llenguatge musical): 50% de l‟activitat més cara 
- Per tres activitats  (sense llenguatge musical): 50% de l‟activitat més cara 
- Per llenguatge musical + instrument: 50% de les dues activitats 

 
Cinquè.- L‟ajuntament es farà càrrec de l‟import resultant de l‟aplicació dels 
descomptes corresponents a les persones titulars del carnet 3.CES-RV. 

 
Sisè.- El conveni que s‟estableix és un document administratiu, que té caràcter 
voluntari i s'estipula en termes de manifestació de voluntats entre ambdós 
intervinents, als sols efectes de deixar constància documental de la cessió 
esmentada. 
   
Setè.-  El conveni s'estableix per cursos (de 1er.  De setembre a 30 de juny) i la 

durada d'aquest serà de dos cursos prorrogables en dos més. Té efectes retroactius 
a 1 de setembre de 2.016. 
 
Cal tenir en compte que la Llei 40/2015, en el seu article 49, estableix que els 
convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre 
anys. I pel que fa a les pròrrogues, en qualsevol moment abans de la finalització 
del termini previst, els signants del conveni en poden acordar unànimement la 

pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 
 
Vuitè.-  Extinció. El present conveni s'extingirà per l‟acabament de les causes de 
necessitat que l‟han originat o bé per l'aparició de dificultats ja siguin materials,  
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econòmiques o funcionals que posin en risc l'assoliment de l'objectiu del present 
conveni o, simplement pel venciment de la seva vigència. 

 
A la vista de les dades i fets que s‟exposen, els actuants estableixen el següent 
 

P A C T E 
 

PRIMER.- L‟Ajuntament de Riells i Viabrea, per tal d‟afavorir que la població del 
municipi pugui accedir a una formació musical reglada, institucionalitza i 
formalitza el present conveni amb l‟empresa Escola de Música Güell de Riells i 
Viabrea, representada per Anna Maria Pons i Güell  i Vicente Esteve Corbacho. 
  
SEGON.- L‟article 17 de la Llei 38/2003, fa referència explícita a que les bases 
reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'han d'aprovar en el 
marc de les bases d'execució del pressupost. L‟ajuntament, a través de les 
bases del pressupost, on hi consten la quantia individualitzada i i els criteris per a la 

seva determinació, s‟obliga a aportar una subvenció pel curs corresponent, per 
cada alumne titular del carnet 3.CES-RV,  dels percentatges següents: 
 

- Per una activitat: 50% 
- Per dues activitats (sense llenguatge musical): 50% de l‟activitat més cara 
- Per tres activitats  (sense llenguatge musical): 50% de l‟activitat més cara 
- Per llenguatge musical + instrument: 50% de les dues activitats 

 
Aquest percentatge de subvenció sobre quotes prèviament acceptades per 
l‟ajuntament, serà revisat anualment per cursos naturals i podrà ser susceptible de 
variació segons la situació econòmica i disponibilitat pressupostària municipal. 
 
TERCER.- La subvenció atorgada ha de cobrir les despeses corresponents a les 
bonificacions corresponents a la targeta 3.CES-RV. Aquestes bonificacions 

s‟aplicaran sobre les disciplines que es reflecteixen seguidament:  
 

 Instrument  
 cant  
 coral 
 pedagogia musical  
 llenguatge musical  

 altres que es considerin d'interès 
 

No seran objecte d‟aquesta bonificació el lloguer dels espais de l‟Escola de Música 
per a grups o persones individuals, ni els tallers que es poguessin programar per 
part del centre ni l‟assessorament musical individual o col·lectiu sense un pacte 
previ si les dues parts ho creuen d'interès.  
 

QUART.- L‟Escola de Música Güell es compromet a desenvolupar l‟activitat 
formativa amb les condicions que tot seguit es detallen: 
 

 Mensualment aportarà la documentació que acrediti el nombre exacte de 
bonificacions efectuades a titulars del carnet 3.CES-RV.  L‟import resultant, 
l‟ajuntament el liquidarà directament a l‟Escola. 

 

CINQUÈ.- L‟Escola de Música es compromet a participar en actes i/o activitats 
programades per l‟ajuntament, prèviament decidits de comú acord. 
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SISÈ.- Les dades de caràcter personal seran tractades per l'Escola de Música Güell 
en un fitxer adient d‟acord amb la normativa vigent de la Llei de protecció de dades 

de caràcter personal. 
 
SETÈ.- L‟Escola de Música es compromet a fer complir la normativa vigent pel que 
fa al CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE DE DELINQÜENTS SEXUALS, de tot el 
personal que tingui relació amb menors. 
 
VUITÈ.- La durada del present conveni s'estableix per cursos, de l‟1 de setembre al 
30 de juny. En conseqüència, el període de vigència del present conveni serà de 
dos cursos prorrogables en dos més. Té efectes retroactius a 1 de setembre de 
2.016. 
  
NOVÈ.- El present conveni s'extingirà per l‟acabament de les causes que l‟han 
originat o bé per l'aparició de dificultats ja siguin materials, econòmiques o 
funcionals  que posin en risc l'assoliment de l'objectiu del present conveni, o per la 

finalització del mateix. 
 
DESÈ.- L‟ajuntament, en compliment d‟allò que determina la normativa d‟aplicació, 
podrà fiscalitzar i examinar, si s'escau, els llibres i els registres comptables 
específics per garantir l'adequada justificació de la subvenció. Així mateix, també 
podrà requerir a l'entitat col·laboradora, si s'escau, la justificació del compliment de 
la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons 
percebuts. 
 
ONZÈ.- No es considera necessari aplicar la constitució de mesures de garantia a 
favor de l‟ajuntament. 
 
DOTZÈ.- Per a tot allò que afecti a qualsevol litigi que pugui sorgir per 
incompliments i/o discrepàncies d‟alguna de, o entre, les dues parts, s‟aplicarà allò 

que s‟estableix a la normativa vigent i, en concret, al conjunt de disposicions que 
emanen de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, de la Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, del règim jurídic 
del sector públic, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s‟aprova el Reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals.” 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’Escola de Música Güell i l’ajuntament de 
Riells i Viabrea, per tal de desenvolupar i potenciar l’activitat i l’aprenentatge 
musical, 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 entre l’Escola de Música Güell i al servei 
de comptabilitat municipal, als efectes oportuns.” 
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E) Aprovació del conveni regulador per a la prestació de serveis regionals 
de suport a la lectura pública de la Diputació de Girona als municipis 

d’entre 3.000 i 5.000 habitants que no reben serveis de suport a la lectura 
pública  

Vist l’acord entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Riells i Viabrea per a la 
prestació de serveis regionals de suport a la lectura pública de la Diputació de 
Girona als municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants que no reben serveis de suport 
a la lectura pública, per aquest motiu es proposa un conveni regulador amb la 
Diputació de Girona, quina transcripció literal és la següent: 

“CONVENI REGULADOR PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS REGIONALS DE 
SUPORT A LA LECTURA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS 
MUNICIPIS D’ENTRE 3.000 I 5.000 HABITANTS QUE NO REBEN SERVEIS DE 
SUPORT A LA LECTURA PÚBLICA  
 

I. ENS LOCALS QUE INTERVENEN 
 

La Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel seu 
president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, en virtut de les facultats conferides per acord de 
la Junta de Govern de 24 de novembre de 2015, assistit pel secretari general, Sr. 
Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
L'Ajuntament de Riells i Viabrea, amb NIF P1715500C, representat en aquest acte 
pel seu alcalde, Sr. Josep M. Bagot i Belfort, d'acord amb les atribucions establertes 
a l'article 21.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del govern local, assistit per la secretària general, 
Montserrat Bertran i Roca. 
 

 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 

 
1. Que la Diputació de Girona ha mantingut, al llarg de la seva història, un especial 
interès en cooperar i prestar suport als municipis en les qüestions relacionades amb 
la lectura pública. 
 
2. La Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari, així com el Decret 124/99 que la 
desplega, estableixen per als municipis de més de 5.000 habitants l‟obligatorietat 
de prestar el servei de biblioteca pública. El  Mapa de la lectura pública, a més, 
estableix el tipus de servei que correspon a cada població i les necessitats a cobrir 
en relació a la realitat existent. Per a les poblacions que tenen entre 3.000 i 5.000 
habitants, el Mapa preveu l‟existència complementària de biblioteques filials.  
 

3. Que l‟ajuntament de Riells i Viabrea va crear el centre de lectura de la seva 
titularitat que presta els seus serveis a la població del municipi. Amb la voluntat de 
millorar la prestació del servei, l‟Ajuntament de Riells i Viabrea ha sol·licitat la 
signatura d‟un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona. 
 
És voluntat de les parts recollir en el present conveni, els acords que han de definir 
el funcionament de la biblioteca del municipi de Riells i Viabrea i dels serveis 

regionals que li presti la Diputació de Girona. 
 
 
 



 

 
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 

ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat 

 
 

Per tot això, les parts intervinents formalitzen aquest conveni amb subjecció als 
següents PACTES: 

 
Primer. Objecte 
 
La Diputació de Girona i l‟Ajuntament de Riells i Viabrea, acorden que ambdues 
institucions col•laboraran per tal de millorar les prestacions i serveis que 
actualment es desenvolupen a la sala de lectura del local social i facilitaran la seva 
coordinació amb la resta del sistema de lectura pública. 
 
La signatura d‟aquest conveni no pressuposa que estigui garantida la idoneïtat de 
l‟equipament segons els requeriments establerts al Mapa de lectura pública vigent. 
 
 
Segon. Obligacions de la Diputació de Girona 
 

1. Prestar serveis regionals de suport a la lectura pública i vetllar per 
l‟eficiència del sistema a la seva demarcació. 

2. Reconèixer l‟esforç i el treball de la sala de lectura del municipi de Riells i 
Viabrea. 

3. La Diputació de Girona col·laborarà amb l'ajuntament, específicament en els 
serveis següents: 

 
a) Formació en el programari de gestió bibliotecària que possibiliti el catàleg 
col•lectiu i la gestió del fons de l‟equipament (catalogació, incorporació dels 
exemplars, gestió del préstec i dels usuaris, informe d‟estadístiques, ...). 
 
b) La prestació de formació al personal de la biblioteca en temes professionals, dins 
l‟oferta anual del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona destinada al 
personal municipal. 

 
c) L'impuls a la seva coordinació amb el Sistema de la lectura pública de Catalunya 
de la demarcació de Girona, en la mesura de les seves possibilitats. 
 
d) L'assessorament per a la definició del servei, millores o implantacions de nous 
serveis a petició de l‟Ajuntament. 
 

e) La inclusió en els directoris públics del Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Girona. 
 
f) Ajudes per a l‟adquisició de fons, per completar el lot fundacional i mantenir-lo i 
per a serveis de foment de la lectura, en funció de les seves disponibilitats 
pressupostàries i en proporció a les condicions de la biblioteca (m2, personal, fons, 
horari..). 

 
g) L'accés a Bibgirona, l‟extranet de les biblioteques públiques gironines i als 
instruments i serveis telemàtics que la Diputació de Girona ofereix a les 
biblioteques.  
 
h) Facilitats per a la digitalització i difusió de la col•lecció local a través, si escau, 
de la signatura d‟un nou conveni per a utilització del repositori Regira.  

 
i) Creació i manteniment parcial automatitzat de la pàgina web de la biblioteca amb 
el domini bibgirona i dels productes automatitzats derivats (recull de premsa, 
agenda d‟activitats,..). 



 

 
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 

ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat 

 
 

Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 

L‟Ajuntament de Riells i Viabrea és el titular de la sala de lectura i per tal de 
garantir la idoneïtat i la bona prestació del servei es compromet a: 
 
a) Gestionar l‟equipament en els temes de manteniment de col•lecció, equipament 
informàtic, espais i mobiliari i personal. També li corresponen activitats de foment 
lector d‟acord al que s‟estableix en l‟annex.  
 
b) Garantir que es compleixen i mantinguin les condicions mínimes establertes com 
a requisit (quantitativament i qualitativament), amb partides específiques en el 
pressupost municipal (almenys pel que fa a la plantilla de personal, manteniment 
de les col•leccions i de l‟equipament i activitats de foment a la lectura), d‟acord al 
que s‟estableix en l‟annex.  
 
c) Garantir que el personal del servei treballi coordinadament amb el Sistema de la 

lectura pública de la demarcació i rebi la formació pertinent. 
 
d) Facilitar a la Diputació de Girona la informació que se‟ls sol•liciti per comprovar 
l‟adequació als protocols i han de permetre l‟accés i l‟actuació del personal del seu 
Servei de Biblioteques. 
 
e) Facilitar les dades estadístiques que sol•liciti la Diputació de Girona. 
 
f) Informar el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona de qualsevol canvi 
en la gestió i funcionament de l‟equipament (canvis en personal, horaris, serveis, 
obres, etc) i prendre en consideració els informes tècnics que en resultin. 
 
g) Treballar en la mesura de les seves possibilitats, perquè la biblioteca s‟adeqüi als 
paràmetres que estableix el Mapa de lectura pública per al seu municipi. 

 
h) Si l‟emplaçament i condicions actuals no respecten els mínims establerts en 
l‟annex pel que fa a superfície i col·lecció, l‟Ajuntament redactarà el projecte de nou 
edifici, d‟acord al Mapa de lectura pública i establirà un calendari d„execució amb 
coneixement i acord del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona. 
 
 

Quart. Vigència del conveni 
 
La vigència d‟aquest conveni és d‟un any i s‟inicia amb la seva signatura. El conveni 
es considerarà prorrogat tàcitament per períodes anuals, sens perjudici que 
qualsevol de les parts pugui rescindir la vigència del conveni o per denúncia escrita 
amb un termini mínim de preavís de 6 mesos. 
 

 
Cinquè. Extinció 
 
Són causes d‟extinció del present conveni: 
 
a) El mutu acord entre les parts que el subscriuen. 
 

b) La denúncia d‟una de les parts, comunicada per escrit a l‟altra part, amb una 
antelació mínima de 6 mesos. 
 
c) La impossibilitat legal o material de continuar amb l‟objecte del conveni. 
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d) Qualsevol altra causa prevista a la normativa vigent. 
 

                                                                                                                                                                                                                      
Sisè. Comissió de seguiment 
 
1. Es constituirà una comissió de seguiment d'aquest conveni en la qual s'han 
d'integrar paritàriament representants de la Diputació de Girona i de l'Ajuntament 
de Riells i Viabrea. 
 
2. Formaran part de la comissió de seguiment les persones següents: 
 
a) Per la Diputació de Girona: el diputat de (àrea d'adscripció del Servei de 
Biblioteques) i/o les persones en qui delegui. 
 
b) Per l'Ajuntament de Riells i Viabrea: els càrrecs i/o persones que es designin. 
 

3. Corresponen a la comissió de seguiment les funcions següents: 
 
a) Promoure les condicions que siguin necessàries per a afavorir el compliment de 
l'objecte d'aquest conveni. 
 
b) Facilitar la remoció dels obstacles que entorpeixin la celeritat dels tràmits 
requerits en cada cas. 
 
4. La Comissió es reunirà quan ho sol·liciti una de les parts indicant el motiu de la 
sol·licitud de reunió. Els quòrum de reunió i adopció d'acords seran els d'unanimitat 
dels seus membres. 
 
 
Setè. Règim jurídic 

 
El marc normatiu pel qual es regeix aquest conveni és: 
 
a) La Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. 
 
b) El Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya. 

 
c) L'acord GOV/131/2008, de 15 de juliol, pel qual s‟aprova el nou Mapa de la 
lectura pública de Catalunya. 
 
d) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 

e) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
f) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
g) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

 
h) La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
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i) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 
subjecte. 

 
 
Vuitè. Naturalesa del conveni  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es circumscriu a la relació que 
determina l'article 4.1.d del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Els conflictes 
derivats de l'aplicació d'aquest conveni són competència dels òrgans de l'ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona. 
 
 
Novè. Competència 
 
Aquest conveni regulador es formalitza a l'empara de l'article 91.2.d del Decret 

legislatiu 2/2003. de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya que atribueix a les diputacions la competència per a 
fomentar i administrar els interessos peculiars de la província.” 
 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el conveni regulador per a la prestació de serveis regionals 
de suport a la lectura pública de la Diputació de Girona als municipis d’entre 3.000 i 
5.000 habitants que no reben serveis de suport a la lectura pública. 
 
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 Diputació de Girona pel seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
 
 
F) Aprovació despesa a l’Associació Quart Creixent 
 

Dins els actes de Sant Jordi i Fira de les Masies 2016 de Riells i Viabrea l'Associació 
Quart Creixent va col·laborar en els diferents tallers i activitats.  
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 239,15 euros a l’Associació Quart Creixent 

amb NIF G55074561 en motiu de la col·laboració en els diferents tallers i activitats 
de Sant Jordi i Fira de les Masies 2016. 
 
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària corresponent de 
l’exercici 2017. 
 
TERCER.- FER EFECTIU el pagament de 239,15 euros a l’Associació Quart 

Creixent amb NIF G55074561. 
 
QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
Comptabilitat.” 
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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 70.976,47,- €. 
 
 
B) Aprovació del compte justificatiu de les despeses del Carnestoltes 2017  

Amb motiu dels preparatius i despeses que l’àrea de festes contemplava per a 
celebrar el CARNESTOLTES 2017, en data 1 de març de 2017 per decret d’alcaldia 
es va constituir un pagament a justificar per import de 650,00 € per a les despeses 
derivades de la festa. 
 
Vist que en data 3 de març de 2017 es presenten factures de la despesa objecte del 
pagament a justificar per import de 641,50 i reintegrada a caixa corporació la 
diferència de 8,50 €, resta completament justificada la despesa del pagament a 
justificar. 
 

Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“ÚNIC.- APROVAR el compte justificatiu de la despesa efectuada per atendre les 
despeses originades del CARNESTOLTES 2017, per import de 650,00 €, a càrrec de 
la partida  pressupostària 338.2260905 “Carnestoltes” del pressupost 2017 i 
reintegrada a caixa corporació la diferència de 8,50 €, resta completament 
justificada la despesa del pagament a justificar.” 
 
 
C) Sol·licitud de fraccionament del pagament de la taxa del mercat del 2on. 
semestre/16 de la parada núm. 66 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Tamara Pérez Sánchez, Reg. Entrada Núm. 

661, de data 24/02/2017, demanant el fraccionament del pagament de la taxa del 
mercat setmanal corresponent al 2on. semestre/16, parada núm. 66, per import de 
302,69 €, recàrrec inclòs.  
 
Atès el que disposa l’art. 25.6 de l’O.F. nº 12. Reguladora de la gestió i recaptació 
dels ingressos municipals de dret públic: “Els deutes ajornats o fraccionats 
acreditaran, en tots els casos, interessos de demora per tot el temps que duri 
l‟ajornament o cada fracció, en els termes i als tipus previstos a l‟article 26 de la 
Llei General Tributària.” 
 
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció favorable a l’acceptació del fraccionament 
del pagament referent a l’abonament del 2on. semestre de l’any 2016, de la 
llicència per a la instal·lació i funcionament de la parada núm. 66, per un import de 
302,69  €. 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
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“PRIMER.- ATORGAR el fraccionament del pagament referent a l’abonament del 
2on. semestre de l’any 2016, de la llicència per a la instal·lació i funcionament de la 

parada núm. 66, per import total de  305,49 €, dels quals 2,80 € corresponen a 
interessos de demora, de la següent manera: 
 

Data 
abonament 

Període 
liquidació 
interessos 

 

Dies 

Capital 
acumulat 

     % 
Interès 

Total 
interessos 

Import a 
abonar  

20-03-17 08/03/17 
al 20/03/17 

13 302,69 € 3 0,32 € 40,32 € 

20-04-17 21/03/17 
al 20/04/17 

31 262,69 € 3 0,67 € 40,67 € 

20-05-17 21/04/17 al 
20/05/17 

30 222,69 € 3 0,55 € 40,55 € 

20-06-17 21/05/17 al 

20/06/17 

31 182,69 € 3 0,47 € 40,47 € 

20-07-17 21/06/17 al 
20/07/17 

30 142,69 € 3 0,34 € 40,34 € 

20-08-17 21/07/17 al 
20/08/17 

31 102,69 € 3 0,25 € 40,25 € 

20-09-17 21/08/17 al 
20/09/17 

31 62,69 € 3 0,15 € 40,15 € 

20-10-17 21/09/17 al 
20/10/17 

30 22,69 € 3 0,05 € 22,74 € 

 
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 Tributària. 
 
L’ ingrés el podeu fer al següent número de compte: Banc Popular 0075 0969 00 
0660000271. 
 
Titular: Tamara Pérez Sánchez 
Concepte: Pagament fraccionament taxa 2on. Semestre/16 mercat parada 66 

mercat setmanal. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la persona interessada, 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) 
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A) Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 

Selva i l’Ajuntament de Riells i Viabrea per a la realització d’accions 

d’experiència laboral, en el marc del programa Treball i Formació (Ordre 

TSF/296/2016). 

Vist l’acord entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Girona per a la 
creació d’un sistema d’orientació i intermediació laboral a través del portal 
d’ocupació Feina Activa i del programa d’orientació Laboral Galileu i que la 
Diputació de Girona pot establir convenis de col·laboració amb les Entitats Locals 

per a la implementació d’aquest sistema d’orientació i intermediació laboral del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, per aquest motiu es proposa un conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Girona, quina transcripció literal és la següent: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i  
L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS 
D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIO (ORDRE TSF/296/2016). 
 
Santa Coloma de Farners, 21 de febrer de 2017 
 
REUNITS: 
 
D‟una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de 

la Selva, en virtut de les facultats de representació que li atorga l‟article 13 del 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei d‟organització 
comarcal. 
 
De l‟altra part, el Sr/a. Josep Mª Bagot i Belfort, alcalde de l‟Ajuntament de Riells 
i Viabrea, en virtut de les facultats de representació que li atorga l‟article 53 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 
 
MANIFESTEN: 

I. En data 9 de novembre de 2016, el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies va publicar al Diari Oficial de la Generalitat l‟Ordre TSF/296/2016, 
de 2 de novembre, per la qual s‟aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i, en data 10 de 
novembre de 2016 es publica la Resolució TSF/2496/16 que obre la 
convocatòria per a l‟any 2016. 

II. El Programa Treball i Formació té com a finalitat afavorir la inserció laboral i 
millorar l‟ocupabilitat de les persones aturades mitjançant la realització de 
tres tipus d‟accions: accions d‟experiència laboral, accions formatives, 

accions de coordinació i prospecció d‟empreses. 

III. El 24 de novembre de 2016, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al 
Servei Públic d‟Ocupació de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la 
realització del Programa Treball i Formació a la comarca de la Selva i en data 
5 de desembre de 2016, va rebre resolució favorable per a la realització del 

programa. 

IV. L‟Ajuntament de Riells i Viabrea ha presentat al Consell Comarcal de la Selva 
un/s projecte/s d‟interès públic per desenvolupar les accions d‟experiència 
laboral i de pràctica professional de les persones participants al Programa. 
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V. Els programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen 
en un entorn real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral 
i donen resposta a les necessitats de les persones que formen part de 
col·lectius que, de manera conjuntural o estructural, presenten especials 
dificultats d'inserció laboral, bé sigui pel temps que porten en situació d'atur, 
per seu escàs nivell de qualificació, per la manca d'experiència professional o 
per una combinació de tots aquests factors. 

 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l‟eficàcia d‟aquest conveni 
que subscriuen amb les següents CLÀUSULES: 
 
Primera. Objecte 

Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i l‟Ajuntament de Riells i Viabrea 

té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a 
la realització d‟accions d‟experiència laboral i pràctica professional en el marc del 
Programa Treball i Formació 2016.  
 
Segona. Compromisos de les parts 

I. El Consell Comarcal de la Selva 

El Consell Comarcal de la Selva ha contractat 42 treballadors/es, d‟acord amb la 
Resolució d‟atorgament del Servei Públic d‟Ocupació de Catalunya, per la realització 
d‟accions d‟experiència laboral als projectes següents: 
 

- PROJECTE 1: Conservació i millora de lleres i franges perimetrals en espais 
municipals 

- PROJECTE 2: Rehabilitació d‟equipaments i millora d‟espais públics 

- PROJECTE 3: Programa de suport administratiu a serveis socials 
- PROJECTE 4: Programa de detecció i suport a persones vulnerables 

 
El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà d‟una manera centralitzada les 
accions formatives corresponents als participants al Programa Treball i Formació i 
contractarà una assegurança d‟accidents i responsabilitat civil per a les persones 
participants, que abastarà tot el període d‟execució de la formació, a més de les 

incidències in itinere.  
 
El Consell Comarcal de la Selva organitzarà brigades de tres o quatre 
treballadors/es per desenvolupar els projectes d‟interès socials 1 i 2, (Conservació i 
millora de lleres i franges perimetrals en espais municipals  i Rehabilitació 
d‟equipaments i millora d‟espais públics), presentats pels ajuntaments, amb 
l‟objectiu de facilitar les accions d‟experiència laboral i pràctiques professionals 

previstes als programa. 
 
El Consell Comarcal de la Selva proporcionarà, a cada treballador/a, l‟equip de 
protecció individual (EPI) necessari per desenvolupar les tasques assignades. Així 
com una formació específica, necessària per l‟ús de la maquinària cedida per 
l‟ajuntament en el desenvolupament dels projectes 1 i 2. 
 

El Consell Comarcal de la Selva executarà el projecte que fonamenta la concessió 
de la subvenció i justificarà davant l‟òrgan competent del Servei Públic d‟Ocupació 
de Catalunya el compliment dels requisits i les condicions que determinen la 
concessió o el gaudiment de la subvenció. El Consell Comarcal complirà amb les  
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obligacions estipulades a les Bases 4, 21  i 22 de l‟Ordre TSF/296/2016, de 2 de 
novembre. 

 
II. L’entitat local 

 
L‟Ajuntament de Riells i Viabrea incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi 
necessari per tal d‟assegurar la coordinació i el correcte desenvolupament dels 
treballs a desenvolupar. 
 
L‟Ajuntament de Riells i Viabrea no podrà fer una reassignació de tasques al 
treballador/a que no estiguin relacionades amb el lloc de treball i establertes en el 
projecte. 
 
L‟Ajuntament de Riells i Viabrea s‟ha de comprometre a col·laborar en matèria de 
prevenció de riscos laborals facilitant la informació que el Consell Comarcal de la 
Selva li sol·liciti per la coordinació d‟activitats empresarials. 

 
L‟Ajuntament de Riells i Viabrea haurà d‟emetre un acta autoritzant al Consell 
Comarcal de la Selva que els seus treballadors puguin manipular vehicles, 
maquinària i eines especials de la seva titularitat. 
 
L‟Ajuntament de Riells i Viabrea es farà càrrec de totes les despeses no 
subvencionables del programa. Aquestes despeses s‟hauran de concretar en un 
annex al conveni i es calcularan, en funció dels projectes presentats i en base als 
imports següents: 
 

- PROJECTE 1: Conservació i millora de lleres i franges perimetrals en espais 
municipals.  

o Brigada de tres persones: 53 euros/dia 
o Brigada de quatre persones: 70 euros/dia 

 
- PROJECTE 2: Rehabilitació d‟equipaments i millora d‟espais públics 

o Brigada de quatre persones: 65 euros/dia 
 

- PROJECTE 4: Programa de detecció i suport a persones vulnerables  
o Una treballadora durant 5 mesos: 930 euros/període, més 

quilometratge pel desplaçament entre domicilis. 

 
L‟Ajuntament de Riells i Viabrea aportarà la maquinària, les eines, els vehicles i 
material necessari per desenvolupar els projectes presentats. 
 
L‟Ajuntament de Riells i Viabrea se sotmetrà a les actuacions de control que el 
Servei Públic d‟Ocupació de Catalunya consideri necessàries, a les de control 
efectuades pels organismes competents de l‟administració autonòmica, estatal i 

comunitària i a les verificacions sobre el terreny per tal de comprovar l‟efectiva 
realització de l‟activitat subvencionada. 
 
Tercera. Clàusules finals. 
 
Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació final de 
les despeses relatives a la realització de l‟acció del conveni. No obstant això, es pot  

extingir pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en 
l‟incompliment de qualsevol de les seves clàusules.  
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El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 
de la seva aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes 

derivats de l‟aplicació d‟aquest conveni són competència dels òrgans de l‟ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona.” 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Selva i l’Ajuntament de Riells i Viabrea per a la realització d’accions d’experiència 
laboral, en el marc del programa Treball i Formació (Ordre TSF/296/2016). 
 
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 pel seu 

coneixement i efectes oportuns.” 
 
 
B) Proposta de pagament premis Carnaval 2017 
 
En motiu de les festes de Carnaval de Riells i Viabrea, celebrades el passat 5 de 
març de 2017, s'han atorgat set premis per la participació a la Rua de Carnaval. Per 
tal de fer efectiu el pagament d’aquests premis, aquesta Junta de Govern Local es 
dóna per assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- APROVAR el pagament dels premis a partir de la relació següent: 
 
1r premi: Josep Mª Montplet Calls, DNI 77907153N (Flor de Lotus)                      1.000’00€ 

2n premi: Carlos Ayra Pla, DNI 46518405P (La Mar està moguda)                         600’00€ 
3r premi: Patxi Ramos Cuartero, DNI 45541935A (Dracs Kids)                         400’00€ 

4t premi: Margarita Pastells Roig, DNI 45538891H (Moulin Rouge)                         250'00€ 

5è premi: Cristina Fàbregas Segrera, DNI 43670317X (Trencaclosques de colors)           150'00€ 
6è premi: Paloma Lanchazo Rodriguez, DNI 53128633J (Papallones)                           100'00€ 

Premi local: Cristina León Bernal, DNI 52397469L (La alegria de les 4 estacions)           150'00€ 

 
SEGON.- REALITZAR l’abonament de 2.650’00€ segons la relació del punt 
anterior.  

 
TERCER.- IMPUTAR la despesa a la partida corresponent del pressupost de 
l'exercici 2017. 
 
QUART.- COMUNICAR-HO a les persones interessades i al Servei de 
comptabilitat.” 
 

 

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

 
A) Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a l’ adquisició de 
material informàtic destinat a les dependències municipals  
 
Atès l’ edicte d’ aprovació de la convocatòria de la Diputació de Girona – Sistemes i 
Tecnologies de la Informació -, any 2017, per a la presentació de sol·licituds de  
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subvencions per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, 
destinades als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines, 

publicat al BOP nº 44 de data 3 de març d’ enguany.  
 
Ateses les bases específiques  reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de 
Girona, en la sessió de  data 15 de desembre de 2015, publicades al BOP nº 7 de 
data 13-01-2016. 
 
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 l’ 
adquisició de material informàtic destinat a les dependències municipals, per tal de 
millorar i modernitzar els mitjans que disposa la corporació per facilitar l’accés a les 
noves tecnologies.  
 

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.” 
 
 
B) Adjudicació provisional del contracte administratiu, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, del contracte de serveis pel 
manteniment de baixa tensió, caldera, calefacció ACC solar i bombes 
hidràuliques de la Casa de la Cultura  

 
 
REF EXP.: CONT 1/17 
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor del Sr. Agustí Puig Tarridas, amb NIF 
36507294S, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 27/02/2017. 
 

Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a 
l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT el contracte administratiu 

mitjançant procediment obert, del contracte del servei de manteniment de baixa 
tensió, caldera, calefacció A.C.C solar i bombes hidràuliques de la Casa de la 
Cultura, amb subjecció als plecs de condicions al Sr. Agustí Puig Tarridas, amb NIF 
36507294S, amb subjecció als plecs de condicions economicoadministratives i 
tècniques del que se’n desprèn el següent resum: 
 

 PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ ANUAL: 2.640,00€; IVA exclòs 

 Descompte del 15% sobre pvp de materials en el desenvolupament 
del servei 

 Reparació dels defectes de les actes d’inspecció de les Entitats 
d’Inspecció i control, sense cost per l’ajuntament 
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 Preu de la mà d’obra d’oficial 25€/hora i ajudant 20€/hora 
 Borsa d’hores, sense càrrec per l’ajuntament, de 25 hores anuals 

 
 TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:  3 anys 

 
 PRÒRROGUES: Es preveu la possibilitat de pròrroga fins a un màxim de dos 

anys 
 

 GARANTIA DEFINITIVA: no s’estableix 
 

 REVISIÓ DE PREUS:  No hi haurà revisió de preus 
 
SEGON.- REQUERIR a l’adjudicatari per tal què, en el termini màxim de 10 dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, i d’acord 
amb el que disposa el plec de clàusules administratives particulars aporti la següent 
documentació: 

 
- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
 

TERCER.- ADVERTIR al licitador que, en cas de no complimentar adequadament 
el requeriment dins del termini a dalt assenyalat, l’òrgan de contractació podrà 
entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
QUART.- APLICAR la despesa amb càrrec a la corresponent partida del pressupost 
vigent.” 
 
 

SETÈ PUNT.-   
ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I 

SERVEI D’ESCOMBRARIES 
 

 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per a actuacions en 
camins rurals i matèria forestal exercici 2017   

 
Atès l’edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de les bases específiques 
reguladores de les subvencions per a actuacions en camins rurals i matèria forestal, 
publicat al BOP nº 230 de data  1 de desembre de 2016.  
 
Atès l’edicte d’aprovació de la corresponent convocatòria per a l’any 2017, publicat 
al BOP nº 21 de data  31-01-2017.  

 
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 l’actuació ”Repàs de ferms i sega de marges de camins rurals i prevenció 
incendis forestals del Camí de les Aigües i Carretera de Sant Llop”. 
 

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. 
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QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’àrea de Medi Ambient de la Diputació  de 
Girona 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 19.35 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, 
 

    L’alcalde                                          La Secretària-Interventora  
 
 
 
 
Josep Maria Bagot i Belfort                                 Montserrat Bertran i Roca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


