ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
NÚM. 015/2017
CARÀCTER: Ordinària
DATA: 9 d’agost 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 26-07-2017.
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SEGON PUNT.ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ
No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions
realitzades.
TERCER PUNT.ÀREA DE
SEGURETAT
CIUTADANA,
CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT

EDUCACIÓ,

TRANSPARÈNCIA,

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions
realitzades.

QUART PUNT.ÀREA D’HISENDA,
SERVEIS
CIUTADANA I RÈGIM INTERN

SOCIALS,

JOVENTUT,

PARTICIPACIÓ

A) Aprovació de factures
Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les
relacions de factures per un import total de 31.905,25,- €.
B) Rendició de comptes de caixa corporació
Vista la necessitat i conveniència de procedir l’aprovació de les despeses que
s’annexen a la relació detallada que corresponent a despeses efectuades per caixa
corporació en efectiu durant el 2on. trimestre de 2017.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició i obligació de les despeses
relacionades a l’annex relació comptable O/2017/42 per un import total brut de
1.215,23 € (Import líquid: 762,53 €) amb aplicació al pressupost vigent.
SEGON.- APROVAR la rendició de comptes dels pagaments efectuats.”
C) Justificació despeses comprar material casal esportiu 2017
Amb motiu dels preparatius i despeses que l’àrea d’esports contemplava per a
celebrar el CASAL ESPORTIU 2017, en data 21 de juny de 2017 es va constituir un
pagament a justificar al dinamitzador juvenil Sr. Enric Zaldo Aubanell, amb DNI
4596....., per import de 250,00 € per a les despeses derivades del Casal Esportiu.
Vist que en data 2 d’agost de 2017 es presenten factures de la despesa objecte del
pagament a justificar per import de 231,90 € i reintegrament a caixa corporació de
la diferència, per un import de 18,10 €, resta completament justificada la despesa
del pagament a justificar.
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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 amb motiu del “Casal Esportiu 2017”, per import de 231,90 €,
a càrrec de la partida pressupostària 334.2260901 “Actes Culturals” del pressupost
2017.”
D) Aprovació dels Comptes de Recaptació exercici 2016 del Consell
Comarcal de la Selva”
Vistos els comptes de recaptació de tributs municipals corresponents a l’exercici de
2016 presentats pel Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva,
examinada detingudament la documentació aportada i trobant-la conforme amb
les dades que consten en aquest Ajuntament respecte de la seva gestió.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR els comptes de recaptació de tributs municipals
corresponents a l’exercici de 2016 i anteriors lliurats pel Serveis de Gestió
Tributària del Consell Comarcal de la Selva, el resultat resumit dels quals és el que
segueix:
Exercicis anteriors:
Valors anteriors: 1.316.140,19 €
Càrrecs en voluntària: 18,50 €
Càrrecs en executiva: 0,00 €
Ingressos en voluntària: 74.372,26 €
Ingressos en executiva: 256.526,24 €
Baixes en voluntària:
Baixes en executiva:

71.135,18 €
98.122,44 €

Pendent a compte exercicis anteriors: 816.002,57 €
Exercici 2016:
Càrrecs en voluntària: 2.436.167,21 €
Càrrecs en executiva:
4.182,35 €
Ingressos en voluntària: 1.937.544,16 €
Ingressos en executiva:
79.377,15 €
Baixes en voluntària: 19.030,94 €
Baixes en executiva: 4.524,57 €
Pendent a compte en voluntària: 185.532,01 €
Pendent a compte en executiva: 214.340,73 €
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Pendent a compte exercici corrent: 399.872,74 €
TOTAL PENDENT A COMPTE: 1.215.875,31 €
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i al servei de
comptabilitat municipal als efectes oportuns.”
CINQUÈ PUNT.ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES)

SERVEIS (EXCEPTE SERVEI

A) Aprovació de la despesa a l’Associació de Veïns de Riells del Montseny
Amb l’objectiu de fomentar la cultura popular i tradicional es realitza la Fira de les
Masies de Riells i Viabrea l’últim cap de setmana de maig. L’Associació de Veïns de
Riells del Montseny és qui coorganitza aquesta Fira. Per tal que aquesta associació
pugui fer front a les despeses de la Fira de les Masies 2016, aquest Ajuntament els
vol donar suport.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 165,44 euros a l’Associació de Veïns de
Riells del Montseny amb CIF G17967209 en motiu de la Fira de les Masies 2016.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària 920 48 00002 de
l’exercici 2017.
TERCER.- FER EFECTIU el pagament de 165,44 euros a l’Associació de Veïns de
Riells del Montseny amb CIF G17967209 mitjançant transferència bancària.
QUART.- COMUNICAR-HO
Comptabilitat.”

a

les

persones

interessades

i

al

Servei

de

B) Aprovar la despesa al Casal d’Avis de Riells i Viabrea
Pel bon funcionament dels diferents actes de la Festa Major 2017, cal la
col·laboració de persones. Tenint en compte que el Casal d’Avis de Riells i Viabrea
de manera voluntària ha desenvolupat aquesta tasca.
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
“PRIMER.- APROVAR el pagament de 350,00 euros al Casal d’Avis de Riells i
Viabrea amb CIF G17753583 en motiu de la Festa Major 2017.
SEGON.- IMPUTAR la despesa a la partida pressupostària 920 48 00002 de
l’exercici 2017.
TERCER.- FER EFECTIU el pagament de 350,00 euros al Casal d’Avis de Riells i
Viabrea amb CIF G17753583 mitjançant transferència bancària.
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QUART.- COMUNICAR-HO
Comptabilitat.”

a

SISÈ PUNT.ÀREA
DE
SANITAT,
TIC,
MUNICIPALS I HABITATGE

les

persones

ESPORTS,

interessades

i

MANTENIMENT

al

Servei

de

D’EDIFICIS

No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions
realitzades.
SETÈ PUNT.ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I
SERVEI D’ESCOMBRARIES
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Selva i l’ajuntament de Riells i Viabrea, per al desenvolupament de les
actuacions conjuntes de l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat
de Cabrera”
Vist el projecte del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’ajuntament de Riells i Viabrea, per al desenvolupament de les actuacions
conjuntes de l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera”, quina
transcripció literal és la següent:
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’ajuntament de Riells i Viabrea, per al desenvolupament de les actuacions
conjuntes de l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera”
REUNITS
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.
El Sr. Josep Maria 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.
Les parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i
capacitat legal necessàries per a la formalització del present conveni, i a tal efecte
EXPOSEN
I. Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació Administracions
Públiques i Habitatge.
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II. Vist que el Consell Comarcal de la Selva va presentar a la convocatòria de Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març, l‘operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de
Cabrera”, que té per objectiu principal estructurar i promoure el producte turísticcultural Vescomtat de Cabrera i, més concretament, posar en valor el patrimoni
material i immaterial del Vescomtat de Cabrera, generar una proposta conjunta
potent per atraure nous públics culturals/turístics als municipis, i promoure
l’activitat cultural i econòmica entorn dels recursos vinculats al Vescomtat.
III. Vist que l’ajuntament de Riells i Viabrea va manifestar el seu compromís a
participar com a entitat col·laboradora a l’operació “Producte turístic-cultural
Vescomtat de Cabrera”, a través de carta de compromís.
IV. Vist que aquest compromís preveu que si l’operació resulta aprovada, la
participació de l’ajuntament de Riells i Viabrea es concretarà en una aportació
econòmica de set mil euros (7.000€) anuals, durant el període 2017-2020 i en la
col·laboració de l’entitat per facilitar el desenvolupament de les accions i la seva
difusió. I que aquest compromís es desenvoluparà a través d’un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva on es descriuran les tasques a
realitzar i les disposicions financeres necessàries.
V. Vista la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’operació “Producte
turístic-cultural Vescomtat de Cabrera” i se li atorga un cofinançament FEDER de
809.595,36 euros.
En conseqüència, les dues parts acorden signar el present conveni subjecte a les
següents CLÀUSULES:
Primera.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre
ambdues entitats per al desenvolupament de les actuacions conjuntes de l’operació
“Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera” cofinançat dins del Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i regulada per l’ORDRE GAH/45/2016, de
7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions
de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria.
Segona.- Responsabilitats i obligacions del Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva és l’entitat beneficiària i responsable de l’execució i
justificació de l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera”.
En particular, el Consell Comarcal de la Selva és responsable de:
a) La coordinació i deguda execució de l’operació i de les seves actuacions
conjuntes, que es descriuen a l’ANNEX 1.
b) La contractació dels serveis necessaris.
c) La contractació i/o designació del personal necessari per a la gestió de les
actuacions a desenvolupar
d) La coordinació de les comissions establertes.
e) La comunicació amb el Departament de Governació Administracions
Públiques i Habitatge en relació a l’execució, incidències i modificacions.
f) La justificació econòmica i tècnica de l’operació.
g) Fer constar, en els elements informatius i publicitaris que es desenvolupin
en el marc d’aquest conveni, la participació de les entitats col·laboradores i
incloure-hi el seu logotip corporatiu.
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h) Destinar l’aportació econòmica realitzada per l’ajuntament de Riells i Viabrea
a cobrir els següents costos:
h.1) El 50% de les despeses elegibles de les actuacions incloses dins
l’operació FEDER “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera”
h.2) L’IVA aplicable a les actuacions
h.3) Les despeses de personal i de gestió del Consell Comarcal de la Selva
necessàries per a la coordinació i execució de les actuacions.
i) Informar l’entitat col·laboradora de l’estat d’execució de les actuacions del
projecte i de les possibles incidències vinculades al projecte.
Tercera.- Responsabilitats i obligacions de l’ajuntament de Riells i Viabrea
L’ajuntament de Riells i Viabrea participa, com a entitat col·laboradora, en el
desenvolupament de les actuacions de l’operació “Producte turístic-cultural
Vescomtat de Cabrera” corresponents a la modalitat B de la taula següent i que es
descriuen a l’ANNEX I d’aquest conveni:
Actuacions conjuntes
CONCEPTUALITZACIÓ
Conceptualització del producte turístic

Modalitat
A
B





VALORITZACIÓ D'ELEMENTS DE PATRIMONI MATERIAL I IMMATERIAL
Senyalització d'elements patrimonials i localitzacions clau

Disseny i identificació d'itineraris d'autodescoberta
Interpretació virtual dels elements/itineraris de patrimoni





INTEGRACIÓ DE L'OFERTA EXISTENT
Creació del portal web Vescomtat de Cabrera i integració d'oferta 
existent
CREACIÓ D'OFERTA COMPLEMENTÀRIA
Desenvolupament i integració de nous productes/experiències/serveis
MÀRQUETING, PROMOCIÓ I SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ
Edició de materials gràfics i multimèdia

Edició de materials gràfics i multimèdia globals
Edició de materials gràfics i multimèdia de productes
Accions promocionals i d'atracció de nous públics
Accions promocionals globals i d’atracció de nous públics 
Accions promocionals de productes
Incorporació a l'estratègia turística territorial
Incorporació del Vescomtat a estratègia turística 
territorial
Incorporació de productes Vescomtat a estratègia
turística territorial












En el marc d’aquesta col·laboració, l’ajuntament de Riells i Viabrea es compromet
a:
a) Fer una aportació econòmica de 28.000 euros al Consell Comarcal de la
Selva que es repartirà en anualitats com segueix:
Any 2017: 3.500 €
Any 2018: 7.000 €
Any 2019: 7.000 €
Any 2020: 7.000 €
Any 2021: 3.500 €
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b) Verificar i acreditar la titularitat i la disponibilitat d’actuar als espais del
municipi on s’hagin d’executar les actuacions objecte del conveni, i disposar
dels permisos i autoritzacions necessaris quan s’escaigui.
c) Facilitar el desenvolupament de les actuacions.
d) Facilitar espais per a les reunions i trobades presencials previstes.
e) Designar un representant per participar a la comissió de seguiment.
f) Complir amb les obligacions en matèria d’informació i comunicació indicades
a la normativa de la Unió Europea (Reglament UE núm. 1303/2013 del
Parlament Europeu i del Consell del 17 de desembre de 2013) i de
l’Estratègia de comunicació del Programa operatiu FEDER 2014-2020 de
Catalunya, tenint en compte també la normativa del Programa
d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya.
g) Mantenir la traçabilitat i custodia de la documentació relativa a la seva
participació a l’operació, identificar expressament les despeses en la seva
comptabilitat i facilitar la documentació que els sigui requerida durant
l’exercici de les funcions de control i verificació.
h) Respectar i aplicar tota la normativa i legislació de la Unió Europea, l'Estat
membre i Catalunya aplicables a l'execució, seguiment, control i avaluació
de les operacions del projecte.
Quarta.- Mecanismes de control i seguiment de les accions
El seguiment del projecte es farà mitjançant la creació d'una Comissió formada pel
personal del Consell Comarcal de la Selva vinculat a l’operació i per un
representant de cadascuna de les entitats col·laboradores. La comissió es reunirà
de forma ordinària amb una periodicitat semestral i serà l’encarregada del
seguiment de l’operació i dels seus objectius.
Cinquena.- Vigència i extinció
Aquest conveni tindrà una durada prevista de quatre anys, que es podran
prorrogar durant tota la vigència de l’operació FEDER, incloses les possibles
pròrrogues que tinguin lloc. 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.
El conveni podrà extingir-se anticipadament per alguna de les causes següents:
a) Per incompliment de les obligacions pactades.
b) Per mutu acord entre les parts.
c) Per la impossibilitat d’assolir l’objecte o finalitat prevista.
d) Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin les clàusules
del present conveni.
En cas d’extinció anticipada del conveni, el Consell Comarcal de la Selva podrà
reclamar a l’Ajuntament, els imports corresponents a les actuacions
desenvolupades fins aleshores.
Sisena.- Règim jurídic
El present conveni i tots els convenis que subscriguin ambdues parts en
desenvolupament d’aquest, tenen caràcter de conveni de col·laboració entre
entitats de caràcter local i no se sotmetran a la normativa de contractes
administratius, sinó que els serà d’aplicació les normes de règim jurídic de les
administracions públiques i en concret les de règim local en matèria de
col·laboració institucional.
ANNEX 1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS CONJUNTES DE L’OPERACIÓ
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ACTUACIÓ 1. CONCEPTUALITZACIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC
Objectiu específic
Definir el concepte i l’estratègia del producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera en
funció dels elements existents
Descripció de l’actuació
Creació del producte turístic (relats, imatge, naming, criteris protocols, storytelling...) a
partir de la identificació dels recursos disponibles.
Pla de treball
-Recerca i selecció dels elements clau tangibles i intangibles del producte turístic-cultural
Vescomtat de Cabrera i definició del paper que han de jugar dins la proposta global.
Recerca bibliogràfica i entrevistes a experts.
-Creació d’un relat (global i de cada un dels elements que conformen el producte turístic
cultural) mitjançant la tècnica de l’storytelling.
-Creació d’una imatge i un naming per identificar el producte i definició d’una estratègia
d’implementació i llançament del producte al mercat (estratègia de marca-producte).
-Disseny de criteris i protocols d’incorporació a la marca-producte per regularitzar els
criteris d’autorització de l’ús de la marca Vescomtat de Cabrera per part d’ajuntaments,
entitats, empreses...
-Disseny i implantació d’un sistema de gestió del producte turístic per planificar i executar
les accions necessàries per garantir la qualitat del producte turístic-cultural Vescomtat de
Cabrera i l’adaptació a necessitats futures.
Resultats esperats
-Diagnosi sobre els recursos disponibles
-Estudi de viabilitat del producte turístic-cultural
-Pla de comunicació i difusió del producte turístic-cultural
-Sistema de gestió del producte turístic-cultural
ACTUACIÓ
2.
SENYALITZACIÓ
LOCALITZACIONS CLAU

D’ELEMENTS

PATRIMONIALS

I

Objectiu específic
Millorar el coneixement in-situ del patrimoni vinculat al Vescomtat de Cabrera
Descripció de l’actuació
Senyalització vertical, dins un disseny comú i interrelacionat, d’elements patrimonials i
localitzacions clau vinculades al Vescomtat amb l’objectiu d’informar i orientar els
visitants.
Pla de treball
-Selecció dels elements patrimonials a senyalitzar segons el seu interès.
-Disseny de la identitat visual dels senyals d’acord amb la imatge de la marca Vescomtat
de Cabrera.
-Elaboració dels guions a incloure a cada una de les senyals.
-Producció dels plafons informatius i col·locació.
Resultats esperats
-Manual d’identitat visual de la senyalització del Vescomtat
-Plafons informatius situats al costat dels elements patrimonials
ACTUACIÓ
3.
DISSENY
D’AUTODESCOBERTA

I

IDENTIFICACIÓ

Objectiu específic
Interrelacionar el patrimoni vinculat al Vescomtat de Cabrera
Descripció de l’actuació
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D’ITINERARIS

Creació de rutes a peu, en bicicleta o vehicle que comuniquin els diferents elements
patrimonials i localitzacions clau del Vescomtat de Cabrera a través de camins i
carreteres atractives (paisatge, patrimoni...), accessibles i amb els serveis bàsics.
Tematització de rutes existent d’acord amb els recursos del Vescomtat.
Pla de treball
-Selecció de les millors rutes a incloure en funció de diversos elements (tipus de via,
interès paisatgístic, rutes preexistents...).
-Disseny de la identitat visual de la senyalització (quan s’escaigui) de les rutes d’acord
amb la imatge de la marca Vescomtat de Cabrera.
-Producció dels senyals i col·locació (quan s’escaigui).
-Digitalització de les rutes per permetre la seva utilització en dispositius tecnològics com
PDA o telèfons mòbils dotats de GPS.
Resultats esperats
-Manual d’identitat visual de les rutes del Vescomtat.
-Rutes que comuniquin els elements patrimonials en format paper i digital.
ACTUACIÓ 4. INTERPRETACIÓ VIRTUAL DELS ELEMENTS/ITINERARIS DE
PATRIMONI
Objectiu específic
Millorar el coneixement dels elements patrimonials del Vescomtat a través de les noves
tecnologies.
Descripció de l’actuació
Interpretació virtual de diversos elements del patrimoni (a través de dispositius mòbils o
per mitjà d’ulleres de realitat virtual ) que complementi i enriqueixi la informació dels
plafons informatius.
Pla de treball
-Selecció dels elements patrimonials a recrear virtualment.
-Reconstrucció virtual a través d’eines de disseny 3D.
-Presentació de la visita virtual a través de dispositius mòbils o ulleres de realitat virtual.
Resultats esperats
-Aplicació mòbil d’interpretació d’elements patrimonials
ACTUACIÓ 6. CREACIÓ DEL PORTAL WEB VESCOMTAT DE CABRERA I
INTEGRACIÓ D’OFERTA EXISTENT
Objectiu específic
Difondre el patrimoni material i immaterial del Vescomtat de Cabrera
Descripció de l’actuació
Desenvolupament d’un portal web per a la difusió, promoció i comercialització del
producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera com a producte turístic i integració de
xarxes socials. Creació de continguts que alimenti i estructuri el portal web i que
garanteixi un accés ràpid i intuïtiu de l’usuari en funció dels seus interessos.
Pla de treball
-Disseny i implementació del portal amb una identitat visual vinculada a la imatge de la
marca-producte.
-Recerca documental i treball de camp per a la confecció de continguts: caldrà adequar
els continguts sobre la història del Vescomtat a un format adequat per ser divulgat al
gran públic (selecció de fets rellevants i atractius, resum, cronologia, mapes...).
-Desenvolupament de continguts multiidioma: els continguts estaran disponibles,
almenys, en català, castellà, anglès i francès.
-Creació de xarxes socials i vinculació amb la web.
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-Integració de continguts per crear l’apartat dels Indrets del Vescomtat, que inclourà els
equipaments d’acollida i interpretació, els indrets clau, el patrimoni visitable...
-Integració de continguts per crear l’apartat de l’Agenda del Vescomtat, que inclourà
fires, festes, esdeveniments...
-Integració de continguts per crear l’apartat els Camins del Vescomtat, que inclourà
senders a peu i en bicicleta i rutes en cotxe per interconnectar els elements d’interès.
-Integració de continguts per crear l’apartat de Les Propostes del Vescomtat, que
inclourà experiències, paquets, escapades, visites guiades i activitats.
Resultats esperats
-Creació d’un portal web
-Creació dels apartats Els Indrets del Vescomtat, l’Agenda del Vescomtat, els Camins del
Vescomtat i les Propostes del Vescomtat
ACTUACIÓ 7. DESENVOLUPAMENT I INTEGRACIÓ DE NOUS PRODUCTES/
EXPERIÈNCIES/SERVEIS
Objectiu específic
Crear nova oferta turística i cultural vinculada al Vescomtat de Cabrera
Descripció de l’actuació
Desenvolupament de nous productes, experiències i serveis vinculats al patrimoni del
Vescomtat de Cabrera en col·laboració público-privada que complementin i enriqueixin
l’oferta actual.
Pla de treball
-Suport a la creació de nou producte turístic vinculat al Vescomtat de Cabrera a través de
la realització de tallers-networking, assessoraments, presentacions professionals,
benchmarking...
-Suport al desenvolupament de noves activitats culturals vinculades al Vescomtat de
Cabrera a través de la realització de tallers-networking, assessoraments, presentacions
professionals, benchmarking...
-Integració de la nova oferta desenvolupada dins dels diversos apartats del portal web
del Vescomtat de Cabrera.
Resultats esperats
-Nous productes, experiències i serveis comercialitzables
ACTUACIÓ 8. EDICIÓ DE MATERIALS GRÀFICS I MULTIMÈDIA
Objectiu específic
Divulgar i promoure el patrimoni material i immaterial del Vescomtat de Cabrera
Descripció de l’actuació
Creació de materials informatius que promocionin el producte turístic-cultural Vescomtat
de Cabrera.
Pla de treball
-Edició de tríptics informatius sobre el producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera i
els equipaments d’acollida.
-Edició de materials multimèdia del producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera i els
equipaments d’acollida per publicar al portal web i en xarxes socials: fotografies, vídeos,
àudios, interactius...
Resultats esperats
-Tríptics informatius en format digital i paper
-Material multimèdia incorporat a la pàgina web
ACTUACIÓ 9. ACCIONS PROMOCIONALS I D’ATRACCIÓ DE NOUS PÚBLICS
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Objectiu específic
Atracció de visitants als espais patrimonials del Vescomtat de Cabrera
Descripció de l’actuació
Accions de comunicació i informació per donar a conèixer el producte als clients
potencials i estimular i motivar les visites. Investigació de mercats per identificar i
caracteritzar els perfils de la demanda, segmentar el mercat i focalitzar esforços cap a
perfils de clients concrets.
Pla de treball
-Disseny d’una estratègia de comunicació 2.0. del producte turístic-cultural Vescomtat de
Cabrera.
-Disseny d’una estratègia de dinamització de la comunitat d’usuaris del producte turísticcultural Vescomtat de Cabrera
-Planificació de fires i esdeveniments orientats al públic final
-Organització de viatges de premsa (PressTrip) i de familiarització pel públic professional
(FamTrip)
-Execució d’accions de promoció amb operadors i intermediaris turístics
-Inclusió de publicitat en publicacions especialitzades (turisme, història, cultura...)
-Investigació de mercats: anàlisi de l’entorn (consumidors, competència, tendències...)
per tal d’identificar i segmentar la demanda potencial.
-Elaboració d’estratègies de màrqueting diferenciades per segments concrets de població.
Resultats esperats
-Activitats i esdeveniments orientals al públic final
-Accions comunicatives orientades a mitjans de comunicació, xarxes socials i públic
professional
ACTUACIÓ 10. INCORPORACIÓ A L’ESTRATÈGIA TURÍSTICA TERRITORIAL
Objectiu específic
Donar a conèixer el producte turístic-cultural als clients potencials
Descripció de l’actuació
Accions per incorporar el producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera a l’estratègia
turística de les diverses escales territorials (municipal, comarcal, regional, nacional...)
adaptant, en cada cas, el relat a la demanda potencial.
Pla de treball
-Creació d’una comissió de seguiment público-privada formada pel Consell Comarcal de
la Selva, els Ajuntaments, les entitats i els empresaris del sector turístic-cultural.
-Accions per incorporar el producte turístic-cultural del Vescomtat a l’oferta turística de
les oficines de turisme comarcals i a l’Associació de Turisme a la Selva.
-Accions per incorporar el producte turístic-cultural del Vescomtat a l’estratègia turística
del Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Club de màrqueting de producte Cultura i
Identitat).
-Accions per incorporar el producte turístic-cultural del Vescomtat a l’estratègia turística
de l’Agència Catalana de Turisme (turisme cultural, bookexperience...)
Resultats esperats
-Creació de productes turístics adaptats a les diferents escales territorials”

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 al desenvolupament de les actuacions
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conjuntes de l’operació “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera”, 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 al Consell Comarcal de la Selva 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 19.30 hores,
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signantla el Sr. alcalde, juntament amb mi, la Secretària-Interventora, qui en dono fe,
L’alcalde

Josep Maria Bagot i Belfort
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La Secretària-Interventora

Montserrat Bertran i Roca

